                                                                          Nadano Uchwałą Nr 79/XIV/99 Rady Powiatu Sierpeckiego 
                  z dnia 22 grudnia 1000r. 


S T A T U T


POWIATOWEGO ZESPOŁU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH



I.Postanowienia ogólne.


§ 1

Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych jest jednostką budżetową Powiatu Sierpeckiego, utworzoną Uchwałą Nr 79/XIV/99 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 22 grudnia 1999r. działającą na podstawie:
1.Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91, poz.
578 z późn. zm.),
2.Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.),
3.Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.),
4.Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.),
5.Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 1991r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów (D.U. Nr 39, poz. 169 z późn. zm.).

§ 2

Zespół rozlicza się z budżetem Powiatu Sierpeckiego i posiada odrębnyrachunek bankowy.

§ 3

Zespół jako jednostka wykonuje scentralizowaną obsługę finansowo-księgową dla niżej wymienionych szkół i placówek:
	-Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu, ul.   
                 Sucharskiego 2,
	-Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu, ul. Armii
                 Krajowej 10,
	-Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu, ul. Armii 
                 Krajowej 1,
	-Zespół Szkół Rolniczych w Studzieńcu,
	-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sierpcu, ul. Płocka 38,
	-Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu, ul. Płocka 38.

§ 4

Bezpośredni nadzór i kontrolę nad Zespołem sprawuje Zarząd Powiatu Sierpeckiego oraz Skarbnik Powiatu pod względem merytorycznym.

§ 5

Zespół używa pieczęci o nazwie: Powiatowy Zespół Jednostek budżetowych 09-200 Sierpc ul.



II.Zakres i zasady działania Zespołu.



§ 6

Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1)obsługa spraw administracyjno-gospodarczych i kadrowych, zaopatrzenie
 oraz obsługa inwestycji i remontów budynków szkół i placówek,
2)obsługa finansowo-księgowa szkół i placówek, organizowanie wypłat wynagrodzeń oraz ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
3)prowadzenie prac statystycznych oraz sporządzanie wymaganychsprawozdań w zakresie realizowanych zadań rzeczowych, zatrudnienia, wynagrodzeń, itp.,
4)opracowywanie projektów planów zadań rzeczowych oraz planów dochodów, wydatków budżetowych i poza budżetowych w zakresie dotyczącym oświaty, a także organizowanie prawidłowego wykonania zatwierdzonych wskaźników i limitów określonych w planach,
5)dokonywanie inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienie szkół i placówek,
6)tworzenie warunków do przestrzegania dyscypliny finansowej i budżetowej w szkołach i placówkach objętych obsługą Zespołu,
7)sprawny i prawidłowy obieg dokumentacji finansowo-ksiegowej.

§ 7

Zespół realizuje swoje zadania w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek korzystających z jego usług.
§ 8

Rada Powiatu określa:
1)jednostkowy plan dochodów i wydatków zespołu,
2)plany dochodów i wydatków poszczególnych szkół i placóweki, którychobsługa finansowo-ksiegowa należy do zadań Zespołu.

§ 9

Całokształtem pracy zespołu kieruje Kierownik, którego powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu.

§ 10


1.Kierownikowi podlegają pracownicy zatrudnieni w Zespole.
2.Kierownik reprezentuje Zespół na zewnątrz.
3.Zakres pełnomocnictw i zasady wynagradzania Kierownika ustala Zarząd Powiatu.
4.Kierownik w uzgodnieniu z Zarządem może ustanawiać pełnomocników.
Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5.Kierownik Zespołu odpowiedzialny jest przed Radą i Zarzadem Powiatu za prawidłowe funkcjonowanie Zespołu.
6.Kierownik odpowiada za zorganizowanie i prawidłowe funkcjonowanie kontroli wewnętrznej.

§ 11


1.Głównego księgowego Zespołu powołuje i odwołuje Kierownik w uzgodnieniu z
Zarządem Powiatu.
2.Pracowników księgowości i pracownika d/s remontów zatrudnia Kierownik w uzgodnieniu z Zarządem Powiatu.
3.Główny księgowy Zespołu działa w ramach udzielonych mu uprawnień i ponosi odpowiedzialność za podejmowane przez siebie decyzje.


§ 12


Szczegółowy zakres działania, podział czynności, odpowiedzialność osób oraz strukturę organizacyjną określi regulamin organizacyjny Zespołu uchwalony przaz Zarząd Powiatu na wniosek kierownika Zespołu.



III.Postanowienia końcowe.


§ 13

Zarząd Powiatu przekazuje Zespołowi mienie i środki finansowe na prowadzenie działalności określonej w statucie. Wysokość środków finansowych na dany rok kalendarzowy określa Rada Powiatu w uchwale budżetowej.
Zespół gospodaruje przekazanym mieniem i zapewnia jego należyte wykorzystanie.

§ 14

1.Statut Zespołu uchwala Rada Powiatu.
2.Wniosek o dokonanie zmian w statucie może złożyć Zarząd Powiatu bądź kierownik Zespołu przy czym zmian dokonuje się w tym samym trybie co uchwalenie statutu.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustaw wymienionych w § 1, rozporządzenia wykonawcze wydane na ich podstawie, Statut Powiatu Sierpeckiego oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


