
UCHWAŁA NR XVII/158/2020 
RADY GMINY WALCE 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Oświaty w Walcach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 ze zm.), art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XVII/143/2016 Rady Gminy Walce z dnia 26 października 2016 r.  
w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Oświaty w Walcach, stanowiącym Statut Gminnego Zespołu 
Oświaty w Walcach, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Zespół obejmuje swym działaniem obsługę prowadzonych przez 
gminę: 

1) publicznych szkół podstawowych; 

2) publicznych przedszkoli; 

3) publicznego żłobka." 

2) w § 2 w ust. 3 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: "7) ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3." 

3) § 4 otrzymuje brzmienie: „Przedmiotem działania Zespołu jest kompleksowa obsługa administracyjno-
organizacyjna, finansowa, rachunkowa oraz prawna dla prowadzonych przez gminę szkół podstawowych, 
przedszkoli i żłobka zwanych dalej „jednostkami obsługiwanymi” oraz realizacja zadań gminy jako organu 
prowadzącego dla oświaty.” 

4) w  § 5 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  "3) prowadzenie obsługi spraw kadrowych pracowników 
przedszkoli i szkół, żłobka,  dyrektorów placówek oraz pracowników zespołu;" 

5) w  § 5 w ust. 1 wyrazy części wspólnej pkt 5 o brzmieniu: „zapewnienie placówkom oświatowym obsługi 
administracyjno-organizacyjnej, finansowej, rachunkowej oraz prawnej, a w szczególności w zakresie:" 
otrzymują brzmienie: „ zapewnienie placówkom oświatowym i żłobkowi obsługi administracyjno-
organizacyjnej, finansowej, rachunkowej oraz prawnej, a w szczególności w zakresie: ”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

  
 Przewodniczący Rady Gminy 

 
 

Mateusz Burczyk 
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