
Uchwała Nr XXXI/196/2016 

Rady Miasta Brzeziny 

z dnia 27 października 2016 roku 

 

 

w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych 

zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest 

Miasto Brzeziny  

 

Na podstawie art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co 

następuje: 

§1. Organizuje się w Urzędzie Miasta Brzeziny wspólną obsługę finansową jednostek 

organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których Miasto Brzeziny 

jest organem prowadzącym. 

 

§2.  Obsługę finansową, o której mowa w §1 prowadzi się dla następujących jednostek: 

 

1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach; 

2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzezinach; 

3)   Gimnazjum w Brzezinach; 

4)   Przedszkole nr 1 w Brzezinach; 

5)   Przedszkole nr 3 w Brzezinach; 

6)   Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach. 

 

§3. Obsługę finansową, o której mowa w §1 wykonywać będą pracownicy zatrudnieni                  

w  Urzędzie Miasta Brzeziny. 

 

§4.  Obsługa finansowa, o której mowa w §1 obejmuje: 

 

1) prowadzenie rachunkowości jednostek zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

2) prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej obsługiwanych jednostek; 

3) prowadzenie obsługi bankowej; 

4) prowadzenie księgowości syntetycznej; 

5) sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym, 

dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem 

finansowym, kontrole kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji 

gospodarczych i  finansowych; 

6) rozliczanie realizacji projektów oświatowych realizowanych ze środków 

zewnętrznych (unijnych, państwowych i  innych); 

7) rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych obsługiwanych jednostek; 

8) pomoc i koordynacja w opracowaniu projektów planów dochodów i wydatków               

dla poszczególnych jednostek oraz zmian w tych planach i  bieżący nadzór                     

nad realizacją planów finansowych; 

9) bieżącą informację o sytuacji finansowej i realizacji budżetu w obsługiwanych 

jednostkach; 



10) sprawowanie kontroli przestrzegania dyscypliny budżetowej przez obsługiwane 

jednostki; 

11) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych dla obsługiwanych jednostek; 

12) sporządzanie dokumentacji płacowej dla pracowników jednostek obsługiwanych,              

o których mowa w §2; 

13) prowadzenie rozliczania składek ZUS wraz z dokumentacją; 

14) sporządzanie deklaracji podatkowych do urzędów skarbowych zgodnie  

z obowiązującymi przepisami; 

15) sporządzanie informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach                      

na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych w jednostkach obsługiwanych; 

16) rozliczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30a                              

Karty Nauczyciela; 

17) zarządzanie środkami pieniężnymi będącymi w dyspozycji oraz sporządzanie 

przelewów tych środków; 

18) dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem 

finansowym, kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji 

gospodarczych i finansowych; 

19) współdziałanie z bankami, urzędami skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń 

Społecznych    i innymi urzędami; 

20) obsługa finansowo-księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

poszczególnych jednostek obsługiwanych; 

21) sporządzanie zestawień wpłat z tytułu dochodów budżetowych i przekazywanie               

do jednostek celem windykacji należności; 

22) archiwizowanie dokumentów finansowych; 

23) opracowywanie projektów uregulowań wewnętrznych jednostek obsługiwanych 

dotyczących rachunkowości oraz przedłożenie do zatwierdzenia kierownikom 

jednostek obsługiwanych; 

24) realizacja innych zadań przewidzianych przepisami prawa. 

 

§5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

 

§6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 

roku. 

 

 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

                      Grzegorz Kędzia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


