
Uchwała Nr XV/80/2016 

Rady Gminy Świedziebnia 

z dnia 14 września 2016 r. 

 

w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu 

obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi  

 Na podstawie art. 10b ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Gminy  uchwala, co następuje: 

§ 1. Jednostką obsługującą, prowadzącą wspólną obsługę administracyjną, finansową 

 i organizacyjną dla jednostek obsługiwanych wskazanych w § 2 jest Gminny Zespół 

 Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Świedziebni. 

§ 2. Jednostkami obsługiwanymi przez Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny 

 Szkół w Świedziebni są: 

1) Szkoła Podstawowa  im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni; 

2) Szkoła Podstawowa w Janowie; 

3) Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Świedziebni. 

§ 3. Określa się zakres obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej 

 obsługi, w szczególności: 

1) prowadzenie stałej obsługi finansowej, a w szczególności: 

a) obsługi kont dochodów i wydatków budżetowych, 

b) obsługi kont związanych z programami unijnymi; 

2) prowadzenie stałej obsługi księgowo – rachunkowej jednostek obsługiwanych, 

a w szczególności: 

a) bieżącej rejestracji operacji finansowych w sposób prawidłowy, kompetentny 

i systematyczny,  

b) bieżącej informacji o sytuacji finansowej i realizacji budżetu obsługiwanych 

placówek, 

c) naliczanie i wypłata wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku 

pracy nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, 

d) przestrzeganie dyscypliny finansowej i rytmicznej realizacji budżetu, 

e) prowadzenia ewidencji syntetycznych składników majątkowych obsługiwanych 

placówek; 

3) wykonywanie innych zadań obsługowych zleconych przez organ gminy. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świedziebnia. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 

        Przewodniczący Rady 

 

               (-) Jarosław Cyrankowski 

 

 



Uzasadnienie 

 Obowiązujący od 1 stycznia 2016 roku art. 10 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym umożliwia gminie prowadzenie wspólnej obsługi, w szczególności 

administracyjnej, finansowej i organizacyjnej  jednostkom oświatowym gminy. 

 Od 2003 roku wspólną obsługę finansową i organizacyjną szkół prowadzi Gminny 

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Świedziebni. 

 Jednocześnie, zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie 

ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, działające dotychczas 

jednostki obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół i placówek, utworzone przez 

jednostki samorządu terytorialnego, mogą działać na dotychczasowych zasadach do dnia 

31 grudnia 2016 roku. Wobec powyższego niezbędne jest określenie zakresu wspólnej 

obsługi jednostek oświatowych, prowadzonych przez Gminny Zespół Ekonomiczno – 

Administracyjny Szkół w Świedziebni, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Przepisy art. 10b ust. 2 w/w ustawy upoważniają Radę Gminy Świedziebnia do 

określania w drodze uchwały jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu 

obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.  

 

        Przewodniczący Rady 

 

               (-) Jarosław Cyrankowski 

 


