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UCHWAŁA NR xDV118/16
RADY GMINY ŁANIĘTA

z

dnta 28 grudnia 2016 roku

w sprawie utworzenia wspólnej obsługi dla jednostek organizaryjnych Gminy Łanięta

Na podstawie art.l0b ust. 2iart.10apkt 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t, j,Dz.U.z2016r.poz.446i1579 ), art.5 ust.9ustawy zdnia7 vłrzęśnia1991

roku o systemie oświaty(t. j, Dz, U . z 2016 r. poz, 1943 ,1954 ) oruz art. 53 ust. 5 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j . Dz. U . z ż016 r. poz. 1 870) Rada

Gminy Łanięta uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Z dnięmOL}I.2017 r. postanawia się o zorganizowaniu wspólnej obsługi jednostek
organizacyjnych Gminy Łantęta w ramach Urzędu Gminy Łanięta, zwanego dalej jednostką
obsługującą.
2. Jędnostkami obsługiwanymi są:
1)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaniętach,

2) Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Łaniętach,
3) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach,
4) Przedszkole Lokalne w Łaniętach.

3.

Jednostką obsługująca zapewnta jednostkom obsfugiwanym obsługę finansową

t organtzacyjnąz zakresu rachunkowości i sprawozdawczośct

.

1. Do

zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej
obsługi należy całośćobowiązków z zakręsu rachunkowości i sprawozdawczości,
aw szczególności :
§ 2.

1) opracowywanie projektow uregulowań wewnętrznych jednostek obsługiwanych
dotyczących rachuŃowości otaz przedłożenie do zatwięrdzęnta kierownikom
ednostek obsługiwany,ch,
prowadzęnie rachuŃowości zgodnie z obowiąpującymi przepisami prawa,
prowadzęnie obsługi płacowej jednostek obsługiwanych,

j

2)
3)
4)
5)
6)

ewidencj onowanie danych o wynagrod zeniach,

8)

prowadzenie obsługi kasowej i bankowej jednostek obsługiwanych,
prowadzenię obsługi finansowo - księgowej funduszu świadczeń socjalnych,
rczliczartie inwentaryzacji składników majątkowych jednostek obsługiwanych,
sporządzanie sprawozdan flnansowych i budżetowch oraz przedkładanie

9)

odpowiednim organom)
gromadzenie i przechowylvanie dokumęntacji finansowo-księgowej,

7)

opracowywanie danych do sprawozdń o średniorocznym
wynagrodzeniu nauczycieli w zakresie wypłaconych kwot wynagrodzeń,
ll)współpraca z kierownikami jednostek obsługiwanych w za]<ręsię sporządzatia
sprawozdń tzęczow o -ftnansowych i statystycznych,

l0)przygotowywanie

i

2. Zabes wspólnej obsługi nie

obejmuje kompetencji kierowników jednostek obsługiwanych
do dysponowania środkami publicznymi oraz zaciryania zobowiązń , a tŃże sporządzania
i zatv,lierdzania planu finansowego oraz przeniesień i wydatków w §rm planie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się

Wojtowi Gminy Łanięta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
2017 roku.

z mocąobowiązującą od dnia 1 stycznia

PRzE

