
 

UCHWAŁA NR XXVII/151/2020 

RADY GMINY SADKOWICE 

z dnia 25 września 2020 r. 

w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych 

zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Sadkowice 

Na podstawie art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1, 2, art. 10 c, art. 18 ust 2 pkt 15, art.40 ust.2 pkt 2,      

art 41ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 poz. 713) 

oraz art. 53 ust.5, art. 54 ust 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. 

Dz. U. z 2019 poz.869, poz.1175,poz.1649,poz.2245) Rada Gminy Sadkowice uchwala co 

następuje: 

§ 1. Tworzy się wspólną obsługę finansową jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora 

finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sadkowice. 

§ 2. 1. Jednostką obsługującą jest Urząd Gminy w Sadkowicach, Sadkowice 129A, 96-206 

Sadkowice. 

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. Zasady i sposób rozliczeń kosztów związanych z obsługą, o której mowa w § 1 niniejszej 

uchwały określi Wójt  zarządzeniem. 

§ 3. Jednostkami organizacyjnymi obsługiwanymi są: 

1) Szkoła Podstawowa w Kłopoczynie; 

2) Szkoła Podstawowa w Lubani; 

3) Zespół Szkół w Sadkowicach; 

4) Zespół Szkolno- Przedszkolny w Trębaczewie; 

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

1) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami 

rachunkowości, 

2) prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostek obsługiwanych, 

3) gromadzenia i przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej, 

4) obsługi finansowo-księgowej wydzielonych rachunków dochodów własnych, o których 

mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, 

5) prowadzenia obsługi finansowo-księgowej funduszy socjalnych jednostek obsługiwanych, 



6) koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych jednostek 

obsługiwanych, 

7) sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych, 

8) prowadzenie rachunków bankowych jednostek obsługujących, 

9) organizowania wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników i osób 

zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych w jednostkach obsługiwanych, 

10) ewidencjonowania danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, 

11) przygotowywania danych o średniomiesięcznych wynagrodzeniach nauczycieli, 

12) zapewnienia obsługi prawnej. 

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadkowice. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia       

2021 r. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


