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UCHWAŁA NR XX/99/2016 

RADY GMINY GZY 

z dnia 30 listopada 2016r. 

w sprawie organizacji wspólnej obslugi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej 

dla jednostek organizacyjnych Gminy Gzy. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. lOa pkt 1 i art. lOb ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r poz.446 z późno zm.) RADA GMINY GZY uchwala, co następuje: 

Zapewnia się wspólną obsługę finansowo - księgową , administracyjną i organizacyjną dla następujących 

jednostek organizacyjnych Gminy Gzy: 

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym ; 

2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włościańskim; 

3) Publiczne Gimnazjum w Gzach; 

4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gzach . 

§ 2. 

Jednostką obsługującą jednostki organizacyjne Gminy Gzy wymienione w § 1 jest Urząd Gminy Gzy. 

§ 3. 

Jednostkami obsługiwanymi są jednostki organizacyjne Gminy Gzy wymienione w § 1. 

Jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi powierza się: 

1) całość zadań z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych; 

2) obsługę spraw dotyczącą wynagrodzeń : 

a) sporządzanie list płac oraz dokonywanie wyplat wynagrodzeń i innych należności; 

b) prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych; 

c) naliczanie zasiłku chorobowego; 

d) sporządzanie informacji o dochodach oraz deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek 

dochodowy od osób fizycznych dla Urzędu Skarbowego oraz wszelkiej innej dokumentacji wynikające 

z przepisu prawa; 

e) prowadzenie rozliczenia składek ZUS wraz z dokumentacją ; 
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f) zgłaszanie pracowników i zleceniobiorców obsługiwanych jednostek do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych; 

g) wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla obecnych i byłych pracowników z 

jednostek obsługiwanych dla celów emerytalnych, rentowych i naliczania kapitału początkowego ; 

3) obsługę administracyjno-organizacyjną: 

a) prowadzenie teczek akt osobowych dyrektorów jednostek obsługiwanych ; 

b) prowadzenie archiwum z zakresu prowadzonych zadań jednostek obsługiwanych . 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gzy. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017r. 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY 

Leon 
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Uzasadnienie do projektu uchwały 

Przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2015r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych 

ustaw ( Dz. U. poz. 1045) wprowadziły regulację dotyczącą prowadzenia wspólnej obsługi jednostek 

organizacyjnych gminy. 

Na podstawie art. 10 b ust.1 ustawy o samorządzie gminnym wspólną obsługę może prowadzić urząd gminy 

lub inne jednostki organizacyjne. 

W myśl postanowień art. lOb ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy określa zakres 

obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach wspólnej obsługi na podstawie uchwały rady 

gminy. 

Powyższe rozwiązania w zakresie obsługi finansowo-księgowej jednostek organizacyjnych nie zwalnia 

kierowników tych jednostek z odpowiedzialności za całość gospodarki finansowej stosownie do przepisów 

art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych. 

Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy o finansach publicznych kierownik jednostki obsługującej jest odpowiedzialny 

za gospodarkę finansową oraz rachunkowość i sprawozdawczość jednostki obsługiwanej w zakresie 

obowiązków powierzonych uchwałą rady . 

W celu dostosowania aktualnie prowadzonej wspólnej obsługi finansowo -księgowej jednostek należy podjąć 

niniejszą uchwałę ze względu na zmianę przepisów w tym zakresie i uważa się za zasadne. 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY 


