
UCHWALA NR XIX/136/2016
RADY GMINY OSTROWEK

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zorganizowania wspolnej obslugi finansowo-ksiej»owej dla s;imoi/ado\vyeli jednostck
organizacyjnych Gminy Ostrowek

Na podstawie art. lOa pkt I, art. I Ob ust. 1 i 2 i art. lOc ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579) uchwala sie, co nastepuje:

§ 1. Organizuje si? wspolna obslug? dla samorzadowych jednostek organizacyjnych Gminy Ostrowck.

§ 2. Jednostka obslugujaca jest Urzad Gminy w Ostrowku, natomiast jednostkami obslugiwanymi sa
jednostki organizacyjne Gminy Ostrowek wymienione w §3.

§ 3. Obsluge, o ktorej mowa w §1 prowadzi sie dla nastepujacych jednostek:

1) Szkola Podstawowa w Janowie;

2) Szkofa Podstawowa w Okalewie;

3) Szkoia Podstawowa w Ostrowku;

4) Szkoia Podstawowa w Skrzynnie;

5) Publiczne Przedszkole w Ostrowku;

6) Gimnazjum w Ostrowku;

7) Gminny Osrodek Pomocy Spokcznej w Ostrowku;

8) Srodowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowku.

§ 4. W ramach wspolnej obslugi jednostek obsmgiwanych powierza sie Urzedowi Gminy w Ostrowku
obowiazki:

1) w zakresie obshjgi finansowej:

a) biez^cy nadzor nad realizacj^ planu finansowego,

b) biez^ce przygotowywanie informacji o sytuacji finansowej i realizacji budzetu,

c) sporzadzanie list wynagrodzeh pracownikow jednostek obshigiwanych,

d) dokonywanie wyplat wynagrodzeri oraz naliczanie i odprowadzanie zwiazanych z tym swiadczeri
obligator>jnych na rzecz ZUS, US i innych podmiotow,

e) rozliczanie sredniego wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30 a Karty Nauczyciela.

f) prowadzenie obslugi rachunkow bankowych;

2) w zakresie obslugi rachunkowej:

a) okreslenie zasad (polityki) rachunkowosci,

b) prowadzenie ksiqg rachunkowych, na podstawie dowodow ksit^gowych opisanych i sprawdzonych
pod wzgledem merytorycznym, przez kierownikow jednostek wyszczegolnionych w § 3,
ujmuj^cych zapisy zdarzen w porz^dku chronologicznym i sytematycznym,

c) rozliczanie inwentaryzacji,

d) sporzadzanie sprawozdan finansowych,

e) gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dowodow ksi^gowych zgodnie z obowiazujqcymi
przepisami.
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I) prowadzenie ewidencji skladnikow majatkowych;

3) w zakresie obsiugi kadrowej - prowadzenie akt osobowych pracownikow szkol i placowek
oswiatowych,

4) w zakresie obsiugi zamowien publicznych - wsparcie przygotowania dokumentacji zamowieri
publicznych i przeprowadzania postepowan w sprawach udzielania zamowien,

5) w zakresie obsiugi prawnej - zapewnienie doradztwa prawnego w formie konsultacji.

§ 6. Wykonanie uchwaly powierza sie Wojtowi Gminy Ostrowek.

§ 7. Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2017 roku.
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