
        Załącznik 
        do Uchwały Nr XII/120/07 
        Rady Miejskiej w Kamieńsku 
        z dnia 30 lipca 2007 r. 
 
 
 STATUT MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-     
               ADMINISTRACYJNEGO W KAMIE ŃSKU 
 
 
    Rozdział  I 
 
   Postanowienia ogólne 
 
 § 1.1. Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Kamieńsku zwany dalej 
,,Zespołem” działa na podstawie uchwały Nr XIII/111/96 Rady Miejskiej w Kamieńsku z 
dnia 31 stycznia 1996 r. oraz postanowień niniejszego statutu. 
 2. Zespół jest jednostką organizacyjną Gminy Kamieńsk prowadzoną w formie 
jednostki budŜetowej - powołaną do obsługi ekonomicznej, administracyjnej i organizacyjnej 
placówek oświatowych (oddziału przedszkolnego, przedszkola, szkoły podstawowej, zespołu 
szkolno-przedszkolnego, gimnazjum, zespołu szkół ponadgimnazjalnych), dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Kamieńsk. 
 3. Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w skrócie MZEA działa na terenie 
Gminy Kamieńsk. 
 4. Siedziba Zespołu mieści się w Kamieńsku przy ul. Wieluńskiej 50. 
 
    Rozdział II 
 
   Cele i zadania Zespołu 
 
 § 2.1. Celem działalności Zespołu jest prowadzenie obsługi ekonomiczno-
administracyjnej placówek oświatowych ( oddziału przedszkolnego, przedszkola, szkoły 
podstawowej, zespołu szkolno-przedszkolnego, gimnazjum, zespołu szkół 
ponadgimnazjalnych), dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamieńsk. 
 2. Do zadań Zespołu naleŜy w szczególności: 
1) scentralizowana obsługa finansowo-księgowa placówek oświatowych ( oddziału  
    przedszkolnego, przedszkola, szkoły podstawowej, zespołu szkolno-przedszkolnego, 
    gimnazjum, zespołu szkół ponadgimnazjalnych), a w szczególności : 
    a) obsługa finansowo-księgowa wydatków bieŜących, w tym między innymi wypłat 
        wynagrodzeń i pochodnych oraz ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i  
        wynagrodzeniach, funduszu socjalnego i funduszu zdrowotnego, 
    b) sporządzanie sprawozdań z realizacji swoich zadań, 
    c) opracowywanie projektów planów finansowych w oparciu o wytyczne Rady Miejskiej w  
        Kamieńsku i Burmistrza Kamieńska oraz w oparciu o wnioski dyrektorów placówek  
        oświatowych (oddziału przedszkolnego, przedszkola, szkoły podstawowej, zespołu  
        szkolno-przedszkolnego, gimnazjum, zespołu szkół ponadgimnazjalnych); 
2) prowadzenie spraw kadrowych dotyczących dyrektorów placówek oświatowych; 
3) planowanie i rozliczanie remontów w placówkach oświatowych; 
4) organizowanie przetargu na dowóz dzieci do szkół; 
 



5) wykonywanie zadań naleŜących do właściwości Gminy jako organu prowadzącego  
    placówki, a w szczególności wynikających z ustawy o systemie oświaty i ustawy -  
    Karta Nauczyciela. 
 
    Rozdział III 
 
   Struktura organizacyjna 
 
 § 3.1. Pracą Zespołu kieruje Kierownik. 
 2. Kierownik Zespołu odpowiada przed Burmistrzem Kamieńska za zgodną z 
przepisami organizację i dyscyplinę pracy Zespołu. 
 3. Kierownika Zespołu zatrudnia i zwalnia Burmistrz Kamieńska. 
 4. Strukturę organizacyjną Zespołu oraz zakres działania poszczególnych stanowisk 
określa Regulamin Organizacyjny Zespołu ustalony przez Kierownika i zatwierdzony przez 
Burmistrza Kamieńska. 
 
    Rozdział IV 
 
   Zasady finansowania Zespołu 
 
 § 4.1. Zespół prowadzi odrębny rachunek bankowy. 
 2. Koszty utrzymania Zespołu są finansowane z budŜetu Gminy Kamieńsk. 
 3. Zespół prowadzi działalność na podstawie planu finansowego. 
 4. Środki na finansowanie placówek oświatowych (oddziału przedszkolnego, 
przedszkola, szkoły podstawowej, zespołu szkolno-przedszkolnego, gimnazjum, zespołu 
szkół ponadgimnazjalnych ) przekazywane są z budŜetu gminy. 
 
    Rozdział V 
 
   Postanowienia końcowe 
 
 § 5.1. Kwalifikacje, zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Zespołu 
regulują odrębne przepisy. 
 2. Zespół uŜywa pieczęci o brzmieniu: Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 
ul. Wieluńska 50 97-360 Kamieńsk. 
 3. Zmian w statucie dokonuje się w trybie przyjętym dla jego nadania. 
 
 
 
   


