UCHWAŁA NR XI/82/2019
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora
finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca
Na podstawie art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1, 2, art. 10 c, art. 18 ust 2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 poz. 506) oraz art. 53 ust.5, art. 54 ust 2a ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz.869) Rada Miejska Głuszycy uchwala co następuje:
§ 1. Tworzy się wspólną obsługę finansową jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów
publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca.
§ 2. 1. Jednostką obsługującą jest Urząd Miejski w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca.
2. Jednostka obsługująca zaliczana do sektora finansów publicznych zapewnia realizację zadań głównego
księgowego jednostki sektora finansów publicznych przez osobę spełniającą wymogi głównego księgowego.
3. Kierownik jednostki obsługującej, jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową oraz rachunkowość
i sprawozdawczość jednostki obsługiwanej.
4. Zasady i sposób rozliczeń kosztów związanych z obsługą, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały określi
Burmistrz zarządzeniem.
§ 3. Jednostkami organizacyjnymi obsługiwanymi są:
1) Żłobek Gminy ul. Grunwaldzka 37, 58 - 340 Głuszyca
2) Przedszkole Samorządowe ul. Grunwaldzka 15, 58 - 340 Głuszyca
3) Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Sienkiewicza 53, 58-340 Głuszyca
4) Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Kolejowa 8, 58-340 Głuszyca,
5) Gimnazjum Publiczne ul. Grunwaldzka 37, 58-340 Głuszyca
§ 4. 1. W ramach wspólnej obsługi powierza się jednostce obsługującej:
1) prowadzenia rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami rachunkowości,
2) prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostek obsługiwanych,
3) gromadzenia i przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej,
4) obsługi finansowo-księgowej wydzielonych
w art. 223 ustawy o finansach publicznych,

rachunków

dochodów

własnych,

o których

mowa

5) prowadzenia obsługi finansowo-księgowej funduszy socjalnych jednostek obsługiwanych,
6) koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych jednostek obsługiwanych,
7) sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych,
8) prowadzenie rachunków bankowych jednostek obsługujących,
9) organizowania wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie
umów cywilno-prawnych w jednostkach obsługiwanych,
10) ewidencjonowania danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
11) przygotowywania danych o średniomiesięcznych wynagrodzeniach nauczycieli,
12) zapewnienia obsługi prawnej.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.
§ 6. Traci moc uchwala Uchwała nr IV/14/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 grudnia 2014r.
w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej szkół i przedszkoli, prowadzonych przez gminę Głuszyca.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2019 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głuszycy
Grzegorz Milczarek
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 10a pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym gmina może zapewnić wspólną
obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną. Art. 10 b 1 ww. ustawy określa, że wspólną
obsługę mogą prowadzić Urząd gminy, inna jednostka organizacyjna gminy, jednostka organizacyjna związku
międzygminnego , zwane dalej „jednostka obsługującą”. Rada gminy w odniesieniu do jednostek obsługiwanych,
o których mowa w art. 10a pkt 1, określa w drodze uchwały, w szczególności: 1) jednostki obsługujące; 2)
jednostki obsługiwane; 3) zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach wspólnej
obsługi. Zgodnie z art. 10c 1 w/w ustawy zakres wspólnej obsługi nie może obejmować 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.
Stosownie do art. 53 ust 1 i ust 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, kierownik jednostki
sektora finansów publicznych zwany dalej „kierownikiem jednostki”, jest odpowiedzialny za całość gospodarki
finansowej tej jednostki, z zastrzeżeniem ust. 5. Kierownik jednostki obsługującej, o której mowa w art. 10 b
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową oraz
rachunkowość i sprawozdawczość jednostki obsługiwanej. Stosownie do art. 54 ust 2 a cytowanej ustawy, jeżeli
w ramach wspólnej obsługi, o której mowa w art. 10a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
jednostka obsługująca zaliczana do sektora finansów publicznych zapewnia realizację zadań głównego księgowego
jednostki sektora finansów publicznych przez osobę spełniającą wymogi, o których mowa w ust. 2, w jednostce
obsługiwanej nie zatrudnia się głównego księgowego. Biorąc pod uwagę powyższe podjecie uchwały w sprawie
organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca jest zasadne .
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