
UCHWAŁA NR 253/XXXVI/2017
RADY GMINY MIEDŹNO

z dnia 13 grudnia 2017 r.

w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miedźno

Na podstawie art. 10a pkt 1 i art. 10b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), Rada Gminy Miedźno

uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2018 roku zapewnia się wspólną obsługę następujących jednostek organizacyjnych 
Gminy Miedźno, zaliczanych do sektora finansów publicznych, zwanych dalej jednostkami obsługiwanymi:

1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie;

2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą;

3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej;

4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnie.

§ 2. Jednostką organizacyjną obsługującą jednostki obsługiwane jest Urząd Gminy Miedźno.

§ 3. W ramach wspólnej obsługi powierza się jednostce obsługującej następujące zadania i czynności:

1) w całości obowiązki w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych, w tym 
w szczególności sporządzanie:

a) okresowych sprawozdań budżetowych z realizacji dochodów i wydatków budżetowych,

b) sprawozdań o stanie należności i zobowiązań,

c) sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu),

d) innych sprawozdań wymaganych przepisami prawa;

2) obsługę finansowo-księgową obejmującą wydatki i dochody budżetowe oraz zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych;

3) pomoc i koordynację w opracowaniu planu dochodów i wydatków dla poszczególnych jednostek 
obsługiwanych oraz w opracowywaniu zmian w tych planach wspólnie z kierownikami jednostek 
obsługiwanych oraz bieżącą analizę i kontrolę wykonania tych planów;

4) rozliczanie finansowe realizacji projektów oświatowych realizowanych ze środków zewnętrznych;

5) rozliczanie inwentaryzacji;

6) obsługę spraw płacowych pracowników, w szczególności w zakresie wynagrodzeń;

7) prowadzenie i obsługę ksiąg rachunkowych jednostek obsługiwanych.

§ 4. Traci moc uchwała nr 165/XXV/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie 
organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miedźno.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Miedźno

Leszek Idasz
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