
UCHWAŁA NR XXXI/321/17
RADY GMINY BRANICE

z dnia 18 września 2017 r.

w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostek funkcjonujących na terenie Gminy Branice

Na podstawie 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.), Rada Gminy Branice uchwala, co następuje:

§ 1. 1.  Urząd Gminy w Branicach prowadzi wspólną obsługę finansowo-księgową dla jednostek: 

1) Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Branicach;

2) Szkoła Podstawowa z Odziałem Przedszkolnym w Uciechowicach;

3) Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włodzieninie;

4) Publiczne Przedszkole w Branicach z oddziałami zamiejscowymi wBliszczycach i Wysokiej;

5) Publiczne Przedszkole we Włodzieninie z oddziałami zamiejscowymi w Lewicach iDzbańcach;

6) Żłobek Gminny w Branicach.

2. W ramach wspólnej obsługi finansowo-księgowej powierza się jednostce obsługującej następujące 
zadania:

1) w zakresie obsługi finansowej:

a) bieżący nadzór nad realizacją planu finansowego,

b) opracowywanie na wniosek kierownika jednostki obsługiwanej planu finansowego i jego zmian,

c) bieżące przygotowywanie informacji o sytuacji finansowej i realizacji budżetu,

d) ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,

e) sporządzanie list wynagrodzeń pracowników jednostek obsługiwanych,

f) dokonywanie wypłat wynagrodzeń oraz naliczanie i odprowadzanie związanych z tym świadczeń 
obligatoryjnych na rzecz ZUS, US iinnych podmiotów,

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

h) prowadzenie obsługi rachunków bankowych;

2) w zakresie obsługi księgowej:

a) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń 
w porządku chronologicznym i systematycznym,

b) rozliczanie inwentaryzacji,

c) sporządzanie sprawozdań finansowych,

d) gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dowodów księgowych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

§ 2. 1.  Urząd Gminy w Branicach prowadzi wspólną obsługę kadrową dla jednostek: 

1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach;

2) Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Branicach;

3) Gminna Biblioteka Publiczna w Branicach;

4) Szkoła Podstawowa z Odziałem Przedszkolnym wUciechowicach;

5) Publiczne Przedszkole w Branicach z oddziałami zamiejscowymi wBliszczycach i Wysokiej;

6) Publiczne Przedszkole we Włodzieninie z oddziałami zamiejscowymi wLewicach i Dzbańcach;

7) Żłobek Gminny w Branicach.
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2. W ramach wspólnej obsługi kadrowej powierza się jednostce obsługującej prowadzenie spraw 
osobowych związanych z zatrudnieniem pracowników wjednostkach wymienionych w ust. 1

§ 3. 1.  Urząd Gminy w Branicach prowadzi wspólną obsługę kasową dla jednostek: 

1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach;

2) Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Branicach;

3) Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Branicach;

4) Szkoła Podstawowa z Odziałem Przedszkolnym wUciechowicach;

5) Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włodzieninie;

6) Publiczne Przedszkole w Branicach z oddziałami zamiejscowymi wBliszczycach i Wysokiej;

7) Publiczne Przedszkole we Włodzieninie z oddziałami zamiejscowymi w Lewicach i Dzbańcach;

8) Żłobek Gminny w Branicach.

2. W ramach wspólnej obsługi kasowej powierza się jednostce obsługującej prowadzenie pełnej obsługi 
kasowej dla jednostek wymienionych w ust.1 pkt 1-2, natomast dla jednostek wymienonych w ust. 1 pkt 3-8 
w zakresie wypłat środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXV/259/17 Rady Gminy Branice z dnia 20 lutego 2017 r.w sprawie 
zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostek funkcjonujących na terenie Gminy Branice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie zdniem podjęcia z mocą od dnia 1 września 2017 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Branice

Marian Fuczek
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