
UCHWAŁA Nr XXIII.240.2016 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 24 listopada 2016 r. 

 

w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek 

organizacyjnych Gminy Złotów, działających w systemie oświaty 

 

          

Na podstawie art. 10b ust. 2 w związku z art.10a pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.      

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Gminy Złotów uchwala,                

co następuje: 

§ 1. 1. Organizuje się wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną dla 

jednostek organizacyjnych Gminy Złotów, działających w systemie oświaty. 

2.  Jednostką obsługującą jest Urząd Gminy Złotów. 

3.  Jednostkami obsługiwanymi są:  

1)  Zespół Szkół nr 1 w Radawnicy; 

2)  Zespół Szkół nr 2 w Świętej; 

3)  Szkoła Podstawowa w Sławianowie; 

4)  Szkoła Podstawowa im. Marii Kilar w Kleszczynie; 

5)  Szkoła Podstawowa im. Tony’ ego Halika w Górznej. 

§ 2. Obsługa, o której mowa w §1 obejmuje obowiązki jednostki obsługującej wobec 

jednostek obsługiwanych w zakresie: 

1) rachunkowości oraz sprawozdawczości; 

2) monitoringu realizacji zadań pod względem wykorzystania środków 

finansowych; 

3) windykacji należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań; 

4) rozliczania wpłat i terminowego odprowadzania dochodów na konto Gminy 

Złotów; 

5) obsługi kasowej; 

6) inwentaryzacji sald kont aktywów i pasywów oraz rozliczania inwentaryzacji; 

7) prowadzenia ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych; 

8) prowadzenia rejestru umów cywilnoprawnych dotyczących operacji 

gospodarczych i finansowych; 

9) obsługi finansowo- księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 

10) obsługi kadrowo- płacowej pracowników jednostek; 

11) sporządzania deklaracji podatkowych do urzędów skarbowych; 

12) rozliczania realizacji projektów realizowanych ze środków zewnętrznych; 
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13) prowadzenia ksiąg obiektów budowlanych oraz ewidencji przeglądów 

określonych w przepisach budowlanych; 

14) organizacji przygotowania, przeprowadzenia i nadzoru robót budowlanych oraz  

inwestycji dotyczących obiektów budowlanych będących w zarządzie jednostek; 

15) prowadzenia spraw ubezpieczeniowych majątku pozostającego w dyspozycji 

jednostek; 

16) realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym   

prowadzenia procedur przetargowych; 

17) obsługi prawnej; 

18) realizacji innych zadań zleconych przez Wójta Gminy Złotów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2017 r. 
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UZASADNIENIE  

do Uchwały Nr XXIII.240.2016 

RADY GMINY ZŁOTÓW  

z dnia 24 listopada 2016 r. 

 

w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek 

organizacyjnych Gminy Złotów, działających w systemie oświaty  

 

 

 Dotychczasowa obsługa finansowo- księgowa jednostek oświatowych Gminy Złotów 

realizowana jest w Urzędzie Gminy Złotów na podstawie zapisu § 2 uchwały                        

Nr XXX/326/2001 Rady Gminy Złotów z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie likwidacji 

Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Złotowie, którą w ww. zakresie, podjęto w oparciu                  

o art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.  

 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz 

niektórych innych w art. 11 nadaje nowe brzmienie art. 5 ust. 9 uchylając podstawę prawną 

obsługi finansowo - księgowej jednostek oświatowych. Jednocześnie przepisy zmieniające 

ustawę o samorządzie gminnym dają możliwość jednostkom samorządu terytorialnego 

tworzenia wspólnej obsługi m.in. własnych jednostek organizacyjnych. 

 Obsługa ekonomiczno-administracyjna szkół realizowana w oparciu o art. 5 ust. 9 

ustawy zmienionej może funkcjonować nie dłużej niż do 31.12.2016 r. 

 W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione. 


