
UCHWAŁA NR 116/XXVII/2016
RADY GMINY OPATÓW

z dnia 8 grudnia 2016 r.

w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy

Na podstawie art. 10a ust.1 i 2 oraz art.10b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz.U. z 2016 r. poz 446 z późn. zm.), oraz art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2017r. jednostki oświatowe Gminy Opatów są obsługiwane w ramach wspólnej obsługi 
administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.

§ 2. Jednostką obsługującą jest Gminny Zespół Oświaty w Opatowie.

§ 3. Jednostkami obsługiwanymi są:

1) Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Opatowie z Oddziałami przedszkolnymi,

2) Szkoła Podstawowa w Iwanowicach Dużych  z Oddziałem przedszkolnym,

3) Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie z Oddziałem przedszkolnym

4) Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Wilkowiecku z Oddziałem przedszkolnym.

5) Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Złochowicach z Oddziałami przedszkolnymi,

6) Gimnazjum w Opatowie

§ 4. Jednostka obsługująca zapewnia jednostkom obsługiwanym obsługę administracyjna, finansową ,  
organizacyjną  i prawną z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości.

§ 5. Do zakresu zadań powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi należy:

1) obsługa kadrowo-płacowa, organizacyjno-administracyjna i finansowo-księgowa jednostek wymienionych w 
§3 obejmującą obsługę wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych dla pracowników jednostek 
obsługiwanych, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu
i wydatkach z osobowego funduszu płac, realizacja zobowiązań z zakresu naliczania i odprowadzania składek z 
tytułu ubezpieczenia pracowników oraz należności podatkowych,

2) archiwizowanie dokumentacji,

3) prowadzenie dokumentacji emerytalno-rentowej pracowników jednostek obsługiwanych  i jednostki 
obsługującej,

4) prowadzenie księgowości Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych  emerytów i rencistów pracowników 
jednostek obsługiwanych i jednostki obsługującej,

5) prowadzenie księgowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej emerytów
i rencistów pracowników jednostek obsługiwanych i jednostki obsługującej,

6) rozliczenie delegacji krajowych i zagranicznych pracowników jednostek obsługiwanych,

§ 6. Zobowiązuje się dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty w Opatowie do dostosowania struktury 
organizacyjnej oraz wewnętrznych procedur do realizacji z dniem 1 stycznia 2017 r. zadań w ramach wspólnej 
obsługi jednostek wymienionych w § 3.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Opatów

mgr inż. Witold Łacny
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UZASADNIENIE

Podjęcie niniejszej uchwały wynika ze zmian przepisów prawa wprowadzonych ustawą z dnia 25 czerwca

2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Gminny Zespół

Oświaty, który do tej pory prowadzi obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek

oświatowych na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty będzie nadal ją prowadził na podstawie

znowelizowanych przepisów. Zakres obsługi wspólnej nie obejmuje kompetencji kierowników jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych do dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania

zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień wydatków w tym

planie.
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