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Z^RZĄDZENIE Nr

2lL7

Wójta Gminy Łanięta
z dnia 3 stycznia 2Ot7 roku

w sprawie procedury wspólnej obsługifinansowej szkoly podstawowej,
gimnazjum i przedszkola lokalnego oraz gminnego ośrodkapomocy
społecznej w Łaniętach

Na podstawie art. 30 ust.

].

i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca ].990 r. o

samorządzie gminnym (Dz. |J.z2Ot6 r. poz. 446,t579 i 1948) oraz Uchwały Nr
XlX/tt8lL6 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 grudnia 20L6 roku w sprawie
utworzenia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Łanięta
zarządzam, co

na stę puje

:

§ 1. Ustala się procedurę wspó!nej obsługifinansowej Szkoły Podstawowej,

Gimnazjum i Przedszkola Lokalnego oraz Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Łaniętach prowadzonych przez Gminę Łanięta w brzmieniu
określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy oraz dyrektorom

szkół i placówek prowadzonych przez gminę.
§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od

dnia 1stycznia 2aL7 roku.

wÓJr
ędrzejczak

Załącznik do Zarządzenia Nr 2l20t7

Wójta Gminy Łanięta z dnia 3 stycznia 20L7
PROCEDURA WSPÓLNEJ OBSŁUG! FINANSOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM

r.

!

PRZEDSZKOLA LOKAINEGO ORAZ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ŁAN!ĘTA
§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2OL7 roku Urząd Gminy Łanięta będzie prowadził wspólną obsługę
fi n a

nsową szkół i jed nostek orga n izacyj nych gm i ny.

2. llekroć w niniejszej procedurze użyte są słowa ,,jednostki obsługiwane" należy przez to

rozumieć szkołę podstawową, gimnazjum i przedszkole lokalne oraz gminny ośrodekpomocy
społecznej w Łaniętach.

\z

dokumentów oraz zakres odpowiedzialności:
1. Obieg dokumentów obejmuje drogę od momentu ich sporządzenia w jednostce
obsługiwanej albo wpływu do sekretariatu jednostki obsługiwanej aż do momentu ich

§ 2. Obieg

zaksięgowania w urzędzie.

2.7a prawidłową realizację obiegu dokumentów od momentu przekazania ich do
sekretariatu urzędu odpowiada Wójta Gminy.
3. Dokumenty księgowe należy przekazywać do urzędu bez zbędnej zwtoki, jednak nie
później jak dwa dni przed terminem płatności
4,Za dotrzymanie terminów oraz rzetelnośćprzekazywania dokumentów przez WÓjtem
odpowiada dyrektor jednostki obsługiwanej.
§ 3. 1. Dokumenty księgowe przekazywane do jednostki obsługiwanej będą bez zbędnej

zwloki.

ż,Za dotrzymanie terminów oraz rzetelnośćprzekazywanych dokumentów przed
dyrektorem jednostki obsługiwanej odpowiada Wójt Gminy.
§ 4. Wójt Gminy jest zobowiązany do bieżącego informowania dyrektora jednostki

obsługiwanej o wszelkich zmianach w zakresie prowadzonej obsługi oraz za przekazanie
dyrektorowijednostki obsługiwanej informacji dotyczącej sprawozdawczości budżetowej i
statystycznej w odpowiednich przewidzianych prawem terminach.
§ 5. oo obowiązków gtównego księgowego jednostki obsługiwanej, zgodnie z art. 54 ustawy

z dn.27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z2OL6 r. poz. 1870) należy:
1) zorganizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów w sposób
zapewniający właściwyprzebieg operacji gospodarczych, ochronę mienia i prawidłowe
prowadzenie księgowościzgodnie z § 2,
2) należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, rachunkowych i

o finansach publicznych

Sprawozdań finansowych,

3) sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową i majątkową jednostki obsługiwanej,
4) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowościzawieranych umów przez

dyrektora jednostki obsługiwa nej,
5) dokonywanie kontroli operacjif!nansowych zgodnie z przepisami,

6) przygotowywanie w porozumieniu z dyrektorem jednostki obsługiwanej projektu budżetu,
7) prowadzenie właściwychurządzeń księgowych,
8) bezpośredni nadzór nad gospodarką kasową jednostki obstugiwanej,
9) dokonywa

n

ie a nalizy gospodarki fina nsowej jednostki obsługiwanej,

10)nadzór nad prawidłowym sporządzaniem list płac wynikających ze stosunku pracy oraz

prowadzeniem niezbędnej dokumentacji w tym zakresie,
11) prowadzenie ewidencji funduszu wynagrodzeń,
12) terminowe sporządzanie sprawozdań z realizacji planów finansowych jednostki
obsługiwanej,
13) do obowiązków głównego księgowego należy również aktualizacja dokumentacji

wymaganej zgodnie z przepisami w zakresie polityki rachunkowości oraz przedkładanie
ich projektów, zgodnie z obowiązującymiterminamido zatwierdzenia przez dyrektora

jednostki obsługiwanej.
§ 6. Do dyrektora jednostki obsługiwanej należy dysponowanie środkamiokreślonymi w

planie finansowym placówki i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe
wykorzystanie.
§ 7. Dyrektor każdej obsługiwanejjednostki:

Winien dokonać aktualizacji dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowoŚci.
- Zatwierdza dowody księgowe, sprawozdania budżetowe i sprawozdania finansowe oraz
-

projekty i plany finansowe.
§ 8. Upoważnienie dla głównego księgowego oraz wyznaczonych pracowników Urzędu

Gminy Łanięta do prowadzenia obsługifinansowej szkoły podstawowej, gimnazjum i
przedszkola lokalnego oraz Gminnego OśrodkaPomocy Społecznej w Łaniętach zostaną

wydane przez Wójta Gminy.
§ 9. Zaświadczenia o zarobkach pracowników, sporządza pracownik referatu finansowego

jednostki obsługiwanej w porozumieniu z kadramitych jednostek.
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