UCHWAŁA NR XXXI/193/17
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych przez Urząd Gminy Poświętne
Na podstawie art. 10a i art. 10b ust. 1 w zw. z ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art 40 ust. 2, pkt 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.) Rada Gminy
Poświętne uchwala co następuje:
§ 1. Wprowadza się wspólną obsługę jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów
publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne.
§ 2. Jednostką obsługującą jest Urząd Gminy Poświętne.
§ 3. Wspólna obsługa prowadzona będzie dla następujących jednostek:
1) Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem;
2) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brudzewicach;
3) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem.
§ 4. W ramach wspólnej obsługi prowadzonej przez Urząd Gminy Poświętne będzie znajdowało się
prowadzenie spraw w zakresie:
1) rachunkowości i sprawozdawczości;
2) przygotowania z dyrektorami jednostek projektów planów finansowych, zmian w planach oraz bieżącej
analizy ich wykonania;
3) rozliczania finansowego realizacji projektów ze środków zewnętrznych;
4) obsługi finansowo-księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
5) realizowania wszystkich spraw w zakresie wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników,
łącznie z rozliczeniem ZUS i Urzędem Skarbowym;
6) opracowywania polityki rachunkowości;
7) gromadzenia i przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej;
8) obsługi prawnej - polegającej na konsultacji oraz weryfikacji zgodności z prawem całokształtu działalności
jednostek obsługiwanych;
9) przeprowadzenie procedury zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 30 000 EURO;
10) prowadzenia rozliczeń publiczno-prawnych w zakresie podatku VAT niezbędnych do łącznego
rozliczenia Gminy i jednostek obsługiwanych, w tym sporządzenia ewidencji, dokumentów źródłowych
oraz informacji i deklaracji.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Przemysław Skrzypek
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