Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SŁAWNO
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi szkół i przedszkoli, dla których Gmina Sławno jest organem
prowadzącym
Na podstawie art. 10a pkt 1 i art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2016 r. poz. 446, 1579) oraz art. 5 ust. 9 i art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2156, z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668, 1010),
Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Organizuje się wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną szkół i przedszkoli, dla
których Gmina Sławno jest organem prowadzącym.
2. Określa się Urząd Gminy Sławno jako jednostkę obsługującą.
3. Jednostkami obsługiwanymi są:
1) Szkoła Podstawowa w Bobrowicach,
2) Szkoła Podstawowa w Warszkowie,
3) Szkoła Podstawowa w Żukowie,
4) Zespół Szkół w Sławsku,
5) Zespół Szkół we Wrześnicy,
6) Przedszkole Gminne w Gwiazdowie.
§ 2. W ramach wspólnej obsługi, o której mowa w § 1, określa się następujący zakres obowiązków
powierzonych jednostce obsługującej:
1) w całości obowiązki w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych, w tym w
szczególności sporządzanie:
a) okresowych sprawozdań budżetowych z realizacji dochodów i wydatków budżetowych,
b) sprawozdań o stanie należności i zobowiązań,
c) sprawozdań z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku,
d) sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu),
e) innych sprawozdań wymaganych przepisami prawa;
2) obsługa finansowo-księgowa obejmująca wydatki i dochody budżetowe, zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych oraz dochody i wydatki gromadzone przez jednostki obsługiwane na wyodrębnionym rachunku;
3) rozliczanie finansowe realizacji projektów oświatowych realizowanych ze środków zewnętrznych, w
szczególności ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków budżetu państwa;
4) rozliczanie inwentaryzacji;
5) obsługa kadrowo-płacowa, w tym w szczególności obsługa spraw dotycząca wynagrodzeń, a w szczególności:
a) sporządzanie list płac oraz dokonywanie wypłat wynagrodzeń i innych należności,
b) prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych,
c) prowadzenie analizy wypłat z osobowego funduszu płac,
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d) naliczanie zasiłku chorobowego,
e) sporządzanie deklaracji do właściwego urzędu skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz
wszelkiej dokumentacji dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
f) wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla obecnych i byłych pracowników jednostek
obsługiwanych, dla celów emerytalnych i naliczania kapitału początkowego;
6) prowadzenie i obsługa ksiąg rachunkowych jednostek obsługiwanych.
§ 3. Traci moc uchwała nr IX/75/2015 Rady Gminy Sławno z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie zorganizowania
wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Sławno.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Zgodne z art. 10a i 10b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z
późn. zm.) gmina może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i
organizacyjną jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych, wskazując
jednostkę obsługującą i jednostki obsługiwane oraz określając zakres obowiązków powierzonych jednostce
obsługującej w ramach wspólnej obsługi. Analogiczny przepis dotyczący organizowania wspólnej obsługi
prowadzonych przez gminę szkół i placówek oświatowych zawiera art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).
W dniu 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie
gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045), na podstawie której dokonano zmiany
wskazanych wyżej przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z art.
48 ust. 3 ustawy zmieniającej wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna szkół i placówek
zorganizowana przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty,
w brzmieniu dotychczasowym, może być prowadzona na dotychczasowych zasadach, nie dłużej jednak niż
przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Mając powyższe na uwadze zachodzi konieczność podjęcia w terminie do końca grudnia 2016 r. nowej
uchwały rady gminy w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i
przedszkoli, dla których Gmina Sławno jest organem prowadzącym.
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