Załącznik do Uclrwały Nr XXVI/54 5l2016
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 29 września 2016

ZESPOŁU OBSŁUGI

r.

OśwtłrYiI$l1l^cJI w NAKLE

NAD NoTEcIĄ

l.Postanowienia ogólne

ZESPOŁU OBSŁUGI oŚwIATy

I.

STATUT
I

REKREACJI W NAKLE NAD NoTEcIĄ

Postanowienia ogólne

§1. ZesPoł Obsługi OŚwiaty iRekreacji w Naklę nad Notecią zwany d,alej ,,ZooR,, jest jednostką
organizacYjną gminY rea|izującązadania w zakresie prowadzeniu,Źkół i przedszkoti,
oia którycil Gmina
Nakło nad Notecią jest organem prowadzącym.

§2, ZesPoł uŻYwa Pieczęci

zawierającej w swej treści:nazwę inslytucji w pełnym brzmieniu, adres,

nulner telefonu, numer faksu oraz Numer NIP i REGON.

§3. NadzÓr nad działalnoŚcią Zespołu sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

il.

Przedmiot działania Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią

§4,1, Przedmiotem działaniazooR jest wykonywanie zad,ańwłasnych gminy jako jednostki obsfugującej
w rozumieniu art. lOb ustawY z dnia 8 marca 1990 r. o samorządr1. g*innym, w zakresie
óusługl
administracYjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i przedszkoli, dl; którjch
Gmina Nakło nad Notecią
jest organem prowadzącym oraz w zakręsie organizacji edukacji
na tereniebminy Nakło nad Notecią.

2. SzczegółowY zakres działania i ogolny schemat organizacyjny ZooR określa Regulamin
OrganizacYjny ustalony Zarządzeniem Burmistrzem Miasta i Gminy Napło nad Notecią

III.

Zarządzanie i organizacja

§5,1. DziałalnoŚcią ZOOR zarz,ądzaDyrektor zatrudniany i zwalniany przezBurmistrza Nakła nad
Notecią,
2. DYrektor oclPowiada zabieżącą działalnośćZOOR i reprezentuje go
na zęwnątrz.
3. Dyrektor jest przełozonym pracownikow zatrudniony.ń * ZooR.

IV.

Gospodarka finansowa

§6, ZOOR Prowadzi gosPodarkę finansową zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi
dla jednostek

budzetowYch
Notecią.

w ramach środków przewidziaiych w iluni. finansowyni budzętu Gminy Nakło nad

§7. obsfugę kadrową i finansowoJ<sięgową prowadzi we własnym zakresie,

v.

postanowienia końcowe

§ 8. zmiany statutu dokonywane są w trybie właściwymdo jego nadania.

ld: BDl5A403-C9F

1

-47F6-8764-058E99EAC9FC,

Uchwalony

Strona l

uzasadnienie

25 częrwca 2015 roku Sejm uclrwalił ustawę o zmianię
ustawy o samorządzie gminnym oraz
niektórych innYch ustaw, której
jest

celem
usprawniónie pracy oraz, obnizenie kosztów funkcjonowania
samorządÓw, Drogą do tego nra bYć lepsze wykorzystanie
posiadanych zasob ów orazskoordynowanie
w
jednym miejscu zadań i czynności związanychz
obsługą gńinnycrr jednostek,
W art,

Z tYmi zmianani związanajest modyfikacja ari,'iust.

ll

9 ustawy o systemie oświatyprzewidziana
oj 1 stycznia b,r. dotyczy tylko

nowelizac-ji. która ma charakter doprecyzowujący. przepis
tón

niesamorządowYch szkół i placowek, poniewaz'*
oani.rl.niu do samorządowej oświatyodpowiednie
regulacje uPowazniające do tworzenia zespołów obsługi
ekonomiczno - administracyjnej szkół i
Placówek ProwadzonYch przezjednostki sanrorządu terytoiialne go znalazły się
w ustawie o samorządzie
gminnYm, Ustawa okreŚla zasady i tryb powoływania
samorządowycir cęntrum usług wspólnych,
PrzePisY PrzejŚciowe nowelizacji
1art. ł-s; ,iuno*ią, że dotychczuro*ó ;eonostti będą funkcjonowały
nadal, jednakze będą musiałY dostosowaó w ciągu roku
od drriu welscla * z|.i. nowelizacji do jej
wymogów, swoje działania i wewnętrzne procedury.
W związkuZww, zaPisami ustawy zaistniałapotrzeba zmiany
statutu Zespołu obsfugi oświaty i
Rekreacji w Nakle nad Notecią, który 6ędzie wykonywał
zadania w obszarzę edukacji publicznej i
jednoczeŚnie będzie jednostką obsługującą
w rozumieniu art. lOb ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o
samorządzie gminnym.
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