UCHWAŁA NR XXV/173/2016
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 25 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany zakresu zadań Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku
Na podstawie art. 10b ust. 1 i 2, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) na wniosek Burmistrza Toszka
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Wskazuje się Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku jako jednostkę obsługującą (zwany dalej:
jednostką obsługującą) dla następujących jednostek organizacyjnych Gminy Toszek (zwanych dalej: jednostkami
obsługiwanymi):
1) Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku,
2) Publicznego Przedszkola w Toszku,
3) Szkoły Podstawowej w Kotulinie,
4) Szkoły Podstawowej w Paczynie,
5) Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie,
6) Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku,
7) Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku.
§ 2. Jednostce obsługującej powierza się w ramach wspólnej obsługi jednostek obsługiwanych następujące
obowiązki:
1) obsługę kadrowo-płacową obejmującą: obsługę wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych dla
pracowników jednostek obsługiwanych, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wydatkach
z osobowego funduszu płac, realizację zobowiązań z zakresu naliczania i odprowadzania składek z tytułu
ubezpieczenia pracowników oraz należności podatkowych,
2) obsługę organizacyjno – administracyjną obejmującą: wykonywanie zadań z zakresu statystyki oraz obowiązku
sporządzania wymaganych sprawozdań dotyczących realizacji zadań rzeczowych własnych
i jednostek obsługiwanych, a także sprawozdań dotyczących zatrudnienia, osobowego funduszu płac,
obowiązkowych składek ubezpieczeniowych i podatków, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
i innych sprawozdań przewidzianych prawem oraz koordynację spraw organizacyjno - administracyjnych
jednostek obsługiwanych dla zapewnienia odpowiednich warunków działania tychże jednostek, w tym
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, opieki i wychowania w publicznych placówkach oświatowych,
archiwizowanie dokumentacji jednostek obsługiwanych w zakresie przyznanych zadań,
3) obsługę finansowo-księgową obejmującą: całość obowiązków jednostek obsługiwanych z zakresu
rachunkowości i sprawozdawczości, nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i budżetowej
w jednostkach obsługiwanych, dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych
i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji
gospodarczych i finansowych, obsługę finansowo- księgową pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych
w jednostkach obsługiwanych, przygotowanie wspólnie z kierownikami jednostek obsługiwanych projektów
planów finansowych oraz projektów zmian w planach finansowych i bieżącą analizę wykonania tych planów,
wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zleconych przez kierowników jednostek obsługiwanych,
4) obsługę prawną,
5) przygotowywanie, prowadzenie i rozliczanie projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zewnętrznych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2016 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek
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UZASADNIENIE

Podjęcie niniejszej uchwały wynika ze zmian przepisów prawa wprowadzonych ustawą z dnia
25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych
ustaw. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku, który do tej pory prowadzi obsługę
finansową placówek oświatowych na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty będzie
nadal ją prowadził na podstawie znowelizowanych przepisów. Wprowadzenie zmian z zakresu
wykonywanych zadań umożliwia rozszerzenie katalogu obsługiwanych jednostek organizacyjnych.
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