UCHWAŁA NR XXXIV/216/16
RADY MIASTA PORĘBA
z dnia 27 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkola w
Porębie, stanowiącego załącznik do uchwały nr VII/37/15 Rady Miasta Poręba z dnia 23 marca 2015
roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Miejskiego Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół i Przedszkola w Porębie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt.: Dz.U. z
2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (jt.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ) Rada Miasta Poręba
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmiany nazwy jednostki budżetowej Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół i Przedszkola w Porębie na Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Porębie.
2. Użyte w statucie Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkola w Porębie
stanowiącym załącznik do uchwały nr VII/37/15 Rady Miasta Poręba z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie
utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i
Przedszkola w Porębie (zwanym dalej statutem) w różnej liczbie i przypadkach wyrazy „Miejski Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola w Porębie” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i
przypadkach wyrazami „Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Porębie”.
3. Użyty w statucie wyraz „ZEAS” zastępuje się wyrazem „MZEA”.
§ 2. W Statucie Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Porębie, przyjętego uchwałą nr
VII/37/2015 Rady Miasta w Porębie z dnia 23 marca 2015 roku, wprowadza się następującą zmianę: W
rozdziale I
- § 1 otrzymuje następujące brzmienie: Podstawą działania Miejskiego Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego w Porębie są:
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt.: Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1870)
- ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (jt.: Dz. U. z 2016 r., poz. 902)
- niniejszy statutu.
- skreśla się postanowienie § 4 W rozdziale II
- § 5 otrzymuje następujące brzmienie: Zespół realizuje zadania z zakresu prowadzenia wspólnej,
scentralizowanej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy
Poręba, w tym szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poręba.
- skreśla się postanowienie § 6
- skreśla się postanowienie § 7
- skreśla się postanowienie § 8 W rozdziale IV
- § 12 otrzymuje następujące brzmienie:
1. Działalnością Zespołu kieruje jednoosobowo Kierownik.
2. W razie dłuższej nieobecności kierownika Zespołu lub w innych szczególnych przypadkach Zespołem
kieruje osoba przez niego upoważniona, zaś w razie braku upoważnienia osoba wskazana przez Burmistrza.
- § 13 otrzymuje następujące brzmienie:
1. Kierownik kieruje jednoosobowo bieżącą działalnością Zespołu i ponosi odpowiedzialność za całokształt
pracy Zespołu.
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2. Kierownik Zespołu ponosi odpowiedzialność za majątek Zespołu oraz prowadzenie inwentaryzacji w
terminach wynikających z obowiązujących w tym zakresie terminów.
- § 14 otrzymuje następujące brzmienie:
1. Zespół jest pracodawcą w znaczeniu przepisów prawa pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych
w Zespole.
2. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Burmistrz Miasta Poręba, który wykonuje w stosunku do
niego czynności z zakresu prawa pracy.
3. Kierownik Zespołu wykonuje uprawnienia pracodawcy w stosunku do pozostałych pracowników
Zespołu.
4. Kierownik Zespołu wydaje wewnętrzne zarządzenie dotyczące organizacji pracy w Zespole, w tym m.in.
wprowadza regulamin pracy i regulamin wynagrodzeń pracowników Zespołu.
- § 15 otrzymuje następujące brzmienie: Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych Zespołu
oraz jego strukturę określa regulamin organizacyjny nadany przez Kierownika Zespołu i zatwierdzony przez
Burmistrza. W rozdziale V
- § 16 otrzymuje następujące brzmienie: Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla
jego nadania.
- traci moc załącznik do Statutu ZEAS w Porębie.
§ 3. Uchwala się tekst jednolity statutu Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Porębie,
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, uwzględniając zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Poręba
Urszula Milka
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIV/216/16
Rady Miasta w Porębie
z dnia 27 grudnia 2016
STATUT
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Porębie
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Podstawą działania Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Porębie są:
 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt.: Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn.
zm.)
 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1870)
 ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (jt.: Dz. U. z 2016 r.,
poz. 902)
 niniejszy statutu.
§2
Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Porębie, zwany dalej Zespołem, jest gminną
jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. Zespół może
używać nazwy skróconej „MZEA w Porębie”. Siedzibą Zespołu jest miasto Poręba.
§3
Zespół używa pieczęci podłużnej o następującej treści: Miejski Zespół
Administracyjny w Porębie, 42-480 Poręba, ul. Chopina 1a.

Ekonomiczno-

§4
(skreślony)1
Rozdział 2
Przedmiot i zakres działania
§5
Zespół realizuje zadania z zakresu prowadzenia wspólnej, scentralizowanej obsługi
administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Poręba, w tym
szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poręba.
§6
1 Skreślony na podstawie § 2 uchwały XXXIV/216/16
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(skreślony)2
§7
(skreślony)3
§8
(skreślony)4
Rozdział 3
Gospodarka finansowa
§ 10
1. Zespół jest jednostką budżetową i działa na zasadach określonych w ustawie o finansach
publicznych oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. Podstawą działalności Zespołu jest roczny plan finansowy.
3. Zespół realizuje zadania ze środków finansowych zatwierdzonych Uchwałą Budżetową Rady
Miasta Poręba przekazywanych z Budżetu Gminy na rachunek Zespołu prowadzony przez bank
wybrany do obsługi budżetu Gminy.
4. Zespół prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami
obowiązującymi w tym zakresie.
§ 11
1. Nadzór nad działalnością finansową Zespołu sprawuje Burmistrz Miasta Poręba oraz Skarbnik
Gminy.
2. Kierownik Zespołu odpowiada za dyscyplinę budżetową.
Rozdział 4
Organizacja i zarządzanie
§ 12
1. Działalnością Zespołu kieruje jednoosobowo Kierownik.
2. W razie dłuższej nieobecności kierownika Zespołu lub w innych szczególnych przypadkach
Zespołem kieruje osoba przez niego upoważniona, zaś w razie braku upoważnienia osoba
wskazana przez Burmistrza.
§ 13
1. Kierownik kieruje jednoosobowo bieżącą działalnością Zespołu i ponosi odpowiedzialność za
całokształt pracy Zespołu.
2. Kierownik Zespołu ponosi odpowiedzialność za majątek Zespołu oraz prowadzenie
inwentaryzacji w terminach wynikających z obowiązujących w tym zakresie terminów.
§ 14

2 Skreślony na podstawie § 2 uchwały XXXIV/216/16
3 Skreślony na podstawie § 2 uchwały XXXIV/216/16
4 Skreślony na podstawie § 2 uchwały XXXIV/216/16
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1. Zespół jest pracodawcą w znaczeniu przepisów prawa pracy w stosunku do pracowników
zatrudnionych w Zespole.
2. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Burmistrz Miasta Poręba, który wykonuje w
stosunku do niego czynności z zakresu prawa pracy.
3. Kierownik Zespołu wykonuje uprawnienia pracodawcy w stosunku do pozostałych
pracowników Zespołu.
4. Kierownik Zespołu wydaje wewnętrzne zarządzenie dotyczące organizacji pracy w Zespole, w
tym m.in. wprowadza regulamin pracy i regulamin wynagrodzeń pracowników Zespołu.
§ 15
Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych Zespołu oraz jego strukturę określa
regulamin organizacyjny nadany przez Kierownika Zespołu i zatwierdzony przez Burmistrza.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 16
Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.
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