UCHWAŁA NR XXII/144/2016
RADY GMINY MIELEC
z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej i organizacyjnej dla
jednostek oświatowych Gminy Mielec
Na podstawie art. 10a pkt 1 oraz art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.).

uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 stycznia 2017 r., wprowadza się wspólną obsługę finansowoksięgową i organizacyjną dla następujących jednostek oświatowych, dla których
Gmina Mielec jest organem prowadzącym:
1. Zespół Szkół w Chorzelowie,
2. Szkoła Podstawowa w Chrząstowie,
3. Szkoła Podstawowa w Książnicach,
4. Zespół Szkół w Podleszanach,
5. Szkoła Podstawowa w Rydzowie,
6. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Rzędzianowicach,
7. Zespół Szkół w Trześni,
8. Zespół Szkół w Woli Mieleckiej im. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego.
§ 2. Ustanawia się Urząd Gminy Mielec – Referat Oświaty i Spraw Społecznych
jako jednostkę obsługującą, natomiast jednostkami obsługiwanymi będą jednostki
oświatowe Gminy Mielec wymienione w §1.
§ 3. W ramach wspólnej obsługi o której mowa w §1 i §2 powierza się jednostce
obsługującej:
1. w całości obowiązki w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości jednostek
obsługiwanych,
2. obsługę finansowo – księgową Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
jednostek obsługiwanych,
3. obsługę finansowo – księgową wydzielonych rachunków dochodów,
4. obsługę płacową,
5. obsługę finansową – księgową projektów realizowanych ze środków
zewnętrznych,
6. prowadzenie obsługi rachunków bankowych,
7. rozliczanie inwentaryzacji,

8. pomoc dyrektorom jednostek wymienionych w §1 w opracowywaniu projektów
planów finansowych, planów finansowych i zmian w planach finansowych,
9. prowadzenie rozliczeń publiczno – prawnych w zakresie podatku VAT
niezbędnych do łącznego rozliczania Gminy i jednostek obsługiwanych na
gruncie podatku od towarów i usług, w tym prowadzenie ewidencji księgowej
od towarów i usług na podstawie dokumentów sprzedaży i zakupu
dostarczonych przez dyrektorów jednostek obsługiwanych do jednostki
obsługującej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Spraw Socjalny Rady.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2017 r.
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