
 

Uchwała Nr XXIV/207/2016 

Rady Gminy Pokój 

z dnia 30 listopada 2016 r. 

 
 

w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej 

 

 

Na  podstawie art.10a  pkt 1 i art. 10b  ust. 1 i 2 ustawy  z dnia  8 marca  1990  r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. Z 2016 r. poz. 446 i 1579) Rada Gminy Pokój uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Zapewnia się wspólną obsługę finansową, administracyjną i  organizacyjną jednostek  

organizacyjnych Gminy Pokój zaliczanych do sektora finansów publicznych wymienionych w § 3. 

 

§ 2. 

Jednostką obsługującą jednostki organizacyjne jest Urząd Gminy Pokój 

 

§ 3. 

Jednostkami organizacyjnymi obsługiwanymi są: 

1. Zespół Szkół Gimnazjalnych w Pokoju 

2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pokoju 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Domaradzu 

 

§ 4. 

Obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna, o której mowa w § 1 obejmuje: 

1. prowadzenie  rachunkowości zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa; 

2. sporządzanie sprawozdań budżetowych, sprawozdań z zakresu operacji  finansowych oraz 

sprawozdań finansowych i przedkładanie ich do podpisu kierownikowi jednostki  

obsługującej; 

3. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej; 

4. prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej dochodów,  wydatków i  Zakładowego 

Funduszu  Świadczeń Socjalnych odrębnie dla  każdej jednostki; 

5. windykację należności, dochodzenie roszczeń spornych; 

6. prowadzenie  obsługi płacowej jednostek  obsługiwanych, ewidencjonowanie  danych  

o  wynagrodzeniach, sporządzanie i przekazywanie dokumentów do  Urzędu Skarbowego   

i do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 

7. współpracę z kierownikami jednostek  obsługiwanych w zakresie  sporządzania sprawozdań 

statystycznych; 

8. przygotowywanie danych oraz  prowadzenie spraw związanych z  ubezpieczeniem  mienia 

jednostek obsługiwanych; 

9. rozliczanie stołówek szkolnych i przedszkolnych w zakresie gospodarki  materiałowej  

i magazynowej; 

10. prowadzenie gospodarki kasowej; 

11. prowadzenie  obsługi rachunków bankowych jednostek  obsługiwanych; 

12. przygotowywanie i rozliczanie inwentaryzacji zgodnie z  obowiązującymi przepisami; 

13. współpracę z kierownikami jednostek  obsługiwanych w  zakresie  przygotowywania   

i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych  powyżej 30.000 euro; 

14. współpracę z kierownikami jednostek  obsługiwanych w zakresie sporządzania umów  

z kontrahentami; 



15. zadania związane z rozliczaniem podatku Vat po centralizacji; 

16. archiwizowanie dokumentów. 

 

 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza  się Wójtowi Gminy Pokój 

 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w  życie z dniem 1 stycznia 2017  r. 

 


