
UCHWAŁA NR XVIII/137/2016
RADY GMINY RUDNIKI

z dnia 28 października 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach

Na podstawie art. 10b ust.2, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym /t.j. Dz. U. 2016 roku poz. 446/, Rada Gminy Rudniki uchwala:

§ 1. 

Statut Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach, stanowiący załącznik do uchwały Nr XIII/98/04 
Rady Gminy Rudniki z dnia 16 marca 2004 roku, otrzymuje brzmienie  jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki.

§ 3. 

Traci moc uchwała nr V/37/2011 Rady Gminy Rudniki z dnia 29 marca 2011 roku zmieniająca uchwałę w 
sprawie Statutu Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Rudniki

Wiesława Klimas
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Załącznik do Uchwały Nr XVIII/137/2016

Rady Gminy Rudniki

z dnia 28 października 2016 r.

STATUT
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach

§ 1. 

1. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach, zwane dalej BOOS jest gminną jednostką 
organizacyjną Gminy Rudniki powołaną uchwałą Rady Gminy Rudniki Nr XV/70/95 z dnia 
6 grudnia 1995 roku.

2. BOOS jest jednostką obsługującą, w trybie art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 roku poz. 446), następujące jednostki obsługiwane:

1) Przedszkole Publiczne w Rudnikach,

2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie z Oddziałem Przedszkolnym,

3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dalachowie z Oddziałem Przedszkolnym,

4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie z Oddziałem Przedszkolnym,

5) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie z Oddziałem 
Przedszkolnym,

6) Gimnazjum Publiczne im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach.

3. Jednostki obsługiwane, o których mowa w ust. 2 zwane są dalej „jednostkami oświatowymi”.

4. Siedzibą BOOS jest Gmina Rudniki.

§ 2. 

1. BOOS działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku poz. 446),

2) ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 roku poz. 2156

z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2016 roku poz. 1047),

5) niniejszego statutu.

2. BOOS zapewnia jednostkom oświatowym wspólną obsługę administracyjną, w tym prawną, obsługę 
finansową, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt. 2 – 6 ustawy z dnia 
29.09.1994r. o rachunkowości i obsługę organizacyjną.

3. BOOS prowadzi obsługę administracyjną organów Gminy Rudniki w zakresie kompetencji 
wynikających z ustawy o systemie oświaty i innych ustaw regulujących zadania gminy w zakresie oświaty.

§ 3. 

1. Działania BOOS w zakresie obsługi administracyjnej organów gminy Rudniki obejmują w 
szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, likwidacją jednostek oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Rudniki,

2) opracowywanie projektów uchwał dotyczących oświaty,
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3) koordynowanie prac związanych z prowadzeniem egzaminów nauczycieli na wyższy stopień awansu 
zawodowego,

4) przygotowywanie opinii i analizowanie projektów arkuszy organizacyjnych szkół,

5) prowadzenie bazy danych oświatowych,

6) prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora, wicedyrektora lub innego 
stanowiska kierowniczego w jednostce oświatowej,

7) przygotowywanie danych do sporządzenia przez jednostki oświatowe sprawozdań GUS,

8) nadzór nad przetargami organizowanymi przez jednostki oświatowe,

9) planowanie inwestycji i remontów w porozumieniu z dyrektorami obsługiwanych jednostek oświatowych,

10) prowadzenie kontroli w jednostkach oświatowych w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o 
systemie oświaty,

11) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

12) koordynacja dowożenia uczniów zgodnie z prawem oświatowym,

13) organizowanie i uczestniczenie w naradach dyrektorów placówek oświatowych.

2. Działania BOOS w zakresie obsługi kadrowej BOOS i jednostek obsługiwanych obejmuje
w szczególności:

1) prowadzenie akt osobowych i innej dokumentacji związanej  z nawiązaniem, przebiegiem i rozwiązaniem 
stosunku pracy pracowników BOOS i dyrektorów jednostek oświatowych

2) rozliczanie wynagrodzeń i innych należności z tytułu zawartych stosunków pracy

3. Działalność BOOS w zakresie obsługi finansowo - księgowej obejmuje w szczególności:

1) prowadzenie obsługi rachunków bankowych,

2) sporządzanie list wynagrodzeń, dokonywanie wypłat oraz naliczeń i odprowadzanie świadczeń 
obligatoryjnych na rzecz ZUS, US itp.,

3) planowanie zadań i statystyka oraz sporządzanie dla każdej jednostki oświatowej odrębnie wymaganych 
sprawozdań finansowych i budżetowych oraz rozliczeń w zakresie zadań rzeczowych, funduszu płac, 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

4) opracowywanie planów finansowych BOOS oraz nadzór nad opracowywanymi planami finansowymi 
jednostek oświatowych,

5) prowadzenie ewidencji majątkowej BOOS i nadzór nad ewidencją majątkową jednostek oświatowych 
prowadzoną przez dyrektorów,

6) rozliczanie dochodów, wydatków i kosztów jednostek oświatowych, bieżące informowanie o stopniu 
realizacji rocznych planów dochodów i wydatków,

7) okresowa analiza wyników ekonomicznych Jednostek oświatowych na potrzeby organu prowadzącego.

4. Zadania, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 stanowią podstawę działalności BOOS. Zakres działania BOOS 
obejmować będzie również inne działania dotyczące obsługi administracyjnej, finansowej i kadrowej 
wynikającej z przepisów prawa i potrzeb organów Gminy Rudniki.

5. W ramach wspólnej obsługi powierza się BOOS w całości obowiązki w zakresie rachunkowości i 
sprawozdawczości jednostek oświatowych.

§ 4. 

1. Pracami BOOS kieruje Dyrektor BOOS .

2. Do podstawowych zadań dyrektora BOOS należy ;

1) kierowanie BOOS jako zakładem pracy oraz reprezentowanie BOOS na zewnątrz,

2) nadzór nad terminową i zgodną z prawem realizację zadań BOOS,
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3) nadzór nad jednostkami oświatowymi w ramach i zakresie przewidzianym dla organu prowadzącego, w 
szczególności kontrola i monitorowanie prawidłowości wykorzystania środków finansowych oraz 
organizacji pracy jednostki.

§ 5. 

1. Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania BOOS określa regulamin organizacyjny opracowany 
przez Dyrektora BOOS.

2. Regulamin organizacyjny BOOS podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Rudniki.

§ 6. 

1. Statut uchwala Rada Gminy Rudniki.

2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalenia.
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