
UCHWAŁA NR L/364/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i   finansowej jednostek organizacyjnych 
zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Świebodzice

Na podstawie art. 10a pkt. 1, art. 10b ust. 1 i 2 i art. 10c, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2018 r. poz. 994 z  późn.zm.) oraz art. 53 ust. 5, art. 54 ust. 2a 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.)  
uchwala się, co  następuje:

§ 1. Zapewnia się wspólną obsługę administracyjną i  finansową jednostkom organizacyjnym 
zaliczonym do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Świebodzice.

§ 2. 1. Jednostką obsługującą jest Urząd Miejski w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice.
2. Jednostka obsługująca zaliczana do sektora finansów publicznych zapewnia realizację zadań 

głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych przez osobę spełniającą wymogi głównego 
księgowego.

3. Kierownik jednostki obsługującej jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową oraz 
rachunkowość i sprawozdawczość jednostki obsługiwanej.

4. Upoważnia się kierownika jednostki obsługującej zaliczanej do sektora  finansów publicznych do 
dysponowania środkami publicznymi jednostek obsługiwanych.

5. Zasady i sposób rozliczeń kosztu związanych z obsługą, o której mowa w § 1  niniejszej uchwały 
określi Burmistrz Miasta zarządzeniem.

§ 3. Jednostkami organizacyjnymi obsługiwanymi są:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Świebodzicach, 58-160 Świebodzice ul. Piłsudskiego 28,
2) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania 

w Świebodzicach, 58-160 Świebodzice ul. Mieszka Starego 4,
3) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Świebodzicach, 58-160 

Świebodzice ul. Świdnicka 13,
4) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka w Świebodzicach, 58-160 Świebodzice ul. 

Ofiar Oświęcimskich 58,
5) Publiczna Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzicach, 58-160 

Świebodzice ul. Ciernie 30,
6) Publiczne Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Świebodzicach, 58-160 

Świebodzice ul. Księcia Bolka 17,
7) Publiczne Przedszkole nr 3 Niezapominajka w Świebodzicach, 58-160 Świebodzice  ul. Spokojna 3,
8) Żłobek Miejski nr 1 w Świebodzicach, 58-160 Świebodzice ul. Spokojna 3,
9) Żłobek Miejski nr 2 w Świebodzicach, 58-160 Świebodzice ul. Księcia Bolka 17,
10) Publiczne Gimnajzum nr 1 im. Sybiraków, 58-160 Świebodzice ul. Piłsudskiego 28.

§ 4. W ramach wspólnej obsługi powierza się jednostce obsługującej:



1) w całości obowiązki w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych, 
określone w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.z 2018 r. 
poz. 395 z późn.zm.),

2) organizowanie i prowadzenie obsługi bankowej i obsługi kasowej,
3) pomoc i koordynacja w opracowaniu planów dochodów i wydatków dla poszczególnych jednostek 

obsługiwanych oraz w opracowaniu zmian w tych planach wspólnie z dyrektorami jednostek 
obsługiwanych oraz bieżąca analiza i kontrola tych planów,

4) rozliczanie finansowe projektów realizowanych ze środków zewnętrznych,
5) obsługę finansowo-ksiegową Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jednostek 

obsługiwanych,
6) obsługę  płacową, w tym: w szczególności: sporządzanie list wynagrodzeń pracowników  jednostek 

obsługiwanych oraz dokonywanie wypłat wynagrodzeń i innych należności wynikających ze stosunku 
pracy,

7) potrącanie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie deklaracji dla Urzędu 
Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wszelkiej dokumentacji dla Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych,

8) sporządzanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń do celów emerytalno-rentowych pracowników 
obsługiwanych jednostek oraz do innych celów na wniosek pracownika,

9) obsługę kadrową dyrektorów jednostek obsługiwanych,
10) rozliczanie realizowanych dochodów przysługujących  jednostkom obsługiwanym.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Świebodzicach

dr Łukasz Kwadrans



UZASADNIENIE

Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym z dnia 25 czerwca 2015 r. ustaliła, że gmina może

zapewnić wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostkom

organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Wspólną obsługę może prowadzić urząd gminy, inna jednostka organizacyjna gminy, jednostka

organizacyjna związku międzygminnego albo jednostka organizacyjna związku powiatowo-

gminnego, zwanego "jednostkami obsługującymi".

Zgodnie z art. 10c ustawy o samorządzie gminnym zakres wspólnej obsługi nie obejmuje

kompetencji kierowników zaliczanych do sektora finansów publicznych do dysponowania

środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu

finansowego oraz przeniesień wydatków w tym planie.

Dla placówek oświatowych i żłobków jednostką obsługującą będzie Urząd Miejski

w Świebodzicach, który zapewni realizację powierzonych zadań.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi

administracyjnej jest zasadne.




