
UCHWAŁA NR XXVIII/202/16
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU

z dnia 21 października 2016 r.

w sprawie dostosowania Zakładu Obsługi Szkół w Nowogrodźcu do pełnienia wspólnej obsługi 
administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych, dla których Gmina Nowogrodziec jest 

organem prowadzącym

Na podstawie art. 10a pkt 1 oraz 10b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., 
poz. 446) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się, aby Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu, utworzony uchwałą
Nr XII/67/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie utworzenia jednostki 
budżetowej pod nazwą „Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu”,
był jednostką pełniącą zadania z zakresu wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej
i organizacyjnej jednostek oświatowych, dla których Gmina Nowogrodziec jest organem prowadzącym.

§ 2. Jednostkami obsługiwanymi przez Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu są:

1) Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej;

2) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie;

3) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościszowie;

4) Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu;

5) Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach;

6) Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Nowogrodźcu;

7) Gimnazjum im. Ireny Sendler w Wykrotach;

8) Zespół Szkół im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi;

9) Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu.

§ 3. 1. Zakładowi Obsługi Szkół w Nowogrodźcu powierza się obowiązki z zakresu rachunkowości i 
sprawozdawczości jednostek, o których mowa w § 2, w tym:

1) w zakresie obsługi finansowej:

a) prowadzenie obsługi rachunków bankowych,

b) bieżący nadzór nad realizacją planów finansowych,

c) bieżąca informacja o sytuacji finansowej i realizacji planów finansowych,

d) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych oraz innych wymaganych przepisami prawa,

e) sporządzanie list wynagrodzeń pracowników jednostek obsługiwanych,

f) dokonywanie wypłat wynagrodzeń oraz prowadzenie rozrachunków publicznoprawnych,

g) przetwarzanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,

h) sporządzanie zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń pracowników,

i) rozliczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela,

j) przygotowywanie i przekazywanie do jednostek obsługiwanych danych do sporządzania sprawozdań GUS i 
Systemu Informacji Oświatowej;

2) w zakresie obsługi rachunkowej:

a) współpraca z jednostkami obsługiwanymi w zakresie opracowywania zasad (polityki) rachunkowości,

b) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w 
porządku chronologicznym i systematycznym,
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c) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.

2. W zakresie obsługi administracyjno-organizacyjnej Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu realizuje 
następująca zadania:

1) prowadzenie akt osobowych dyrektorów jednostek obsługiwanych;

2) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej;

3) realizowanie, w zakresie uzgadnianym pomiędzy jednostką obsługującą i jednostką obsługiwaną, 
powierzonych w trybie Prawa zamówień publicznych zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane 
poprzez przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na potrzeby 
jednostek obsługiwanych;

4) współpraca z jednostkami obsługiwanymi w zakresie realizacji rządowych programów pomocowych i 
rozliczanie przyznanych dotacji;

5) pomoc prawna.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2017 roku.

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Antonina Szelechowicz
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