UCHWAŁA NR XXXIX/490/17
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE
z dnia 28 grudnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie prowadzenia przez Urząd Miejski w Szubinie obsługi finansowoksięgowej i kadrowo-płacowej jednostek oświatowych.
Na podstawie art. 10a pkt 1 i art. 10b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 10 ust. 2 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXVI/320/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie
prowadzenia przez Urząd Miejski w Szubinie obsługi finansowo-księgowej i kadrowo-płacowej jednostek
oświatowych, wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się § 2;
2) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. W ramach wspólnej obsługi do obowiązków Urzędu Miejskiego w Szubinie należy:
1) prowadzenie w całości obowiązków
obsługiwanych;

w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości jednostek

2) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszy socjalnych obsługiwanych jednostek;
3) koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych obsługiwanych jednostek;
4) przygotowanie wspólnie z dyrektorami jednostek obsługiwanych projektów planów finansowych,
planów finansowych i zmian w planach finansowych oraz bieżąca analiza wykonania tych planów;
5) prowadzenie obsługi rachunków bankowych obsługiwanych jednostek;
6) prowadzenie obsługi kadrowej w zakresie ewidencji dokumentacji dotyczącej zatrudniania, zmian
w okresie trwania stosunków pracy i zwalniania pracowników w obsługiwanych jednostkach;
7) organizacja wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników i osób zatrudnionych na
podstawie umów cywilno – prawnych w obsługiwanych jednostkach;
8) ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach;
9) przygotowywanie danych do sprawozdania o średniorocznym wynagrodzeniu nauczycieli;
10) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej scentralizowanego funduszu mieszkaniowego
tworzonego ze środków wydzielonych z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych pracowników,
emerytów i rencistów- byłych pracowników obsługiwanych jednostek;
11) prowadzenie obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej pracowników oświaty
z terenu gminy: Barcin, Kcynia, Łabiszyn i Szubin na podstawie zawartych umów;
12) realizację zadań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie zakupów, usług,
dostaw i robót dla jednostek obsługiwanych.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Remigiusz Kasprzak
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 10a i 10b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym gmina może zapewnić
wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną jednostkom organizacyjnym
gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych.
3 listopada 2016r. Rada Miejska w Szubinie uchwałą nr XXVI/320/16 w sprawie prowadzenia przez Urząd
Miejski w Szubinie obsługi finansowo-księgowej i kadrowo-płacowej jednostek oświatowych, określiła zasady
wspólnej obsługi oraz wskazała Urząd Miejski w Szubinie Wydział Edukacji i Sportu, jako jednostkę
obsługującą jednostki oświatowe.
Z uwagi na fakt, że w uchwale zbyt szczegółowo opisano, która z komórek organizacyjnych Urzędu
Miejskiego w Szubinie jest odpowiedzialna za prowadzenie obsługi finansowo-księgowej i kadrowo-płacowej
jednostek oświatowych, Burmistrz Szubina zaproponował dokonanie zmian w § 2 i 4 uchwały. Powyższe
zmiany pozwolą Burmistrzowi na dokonywanie zmian w strukturze organizacyjnej urzędu w celu zapewnienia
efektywnej obsługi tych jednostek.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.
Przewodniczący Rady
Remigiusz Kasprzak
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