Uchwała XXX/197/16
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 30 sierpnia 2016r.
w sprawie organizacji wspólnej obsługi
przez Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
Na podstawie art. 10 a pkt. 1, art. 10 b ust. 1 i 2, art. 10 c ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016.446), Rada Miejska w Barczewie uchwala, co następuje:

§1
Postanawia się o zorganizowaniu z dniem 1 stycznia 2017 roku wspólnej obsługi
administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Barczewo w ramach Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia
w Barczewie.
§2
1. Jednostką obsługującą jest Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie.
2. Jednostkami obsługiwanymi są:
1) Zespół Szkół w Barczewie;
2) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie;
3) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łęgajnach;
4) Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich;
5) Przedszkole Miejskie w Barczewie;
6) Żłobek Miejski w Barczewie.
§3
W ramach wspólnej obsługi powierza się Miejskiemu Zespołowi Oświaty i Zdrowia
w Barczewie jako jednostce obsługującej następujące zadania:
1. Obsługa finansowo – księgowa jednostek obsługiwanych;
a) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej;
b) sprawdzanie pod względem formalno – rachunkowym dowodów księgowych oraz
zatwierdzanie i przekazywanie do realizacji właściwym dyrektorom jednostek
obsługiwanych;
c) rozliczanie przeprowadzonych inwentaryzacji;
d) naliczanie i odprowadzanie podatków i składek z tytułu ubezpieczeń społecznych;
e) sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych oraz przedkładanie
ich odpowiednim organom.
2. Organizowanie wypłat wynagrodzeń:
a) przygotowywanie w uzgodnieniu z jednostkami obsługiwanymi listy płac;
b) naliczanie wymaganych przepisami podatków i innych potrąceń od wynagrodzeń;

c) prowadzenie wymaganych dokumentów związanych z wynagrodzeniami;
d) dokonywanie wypłat wynagrodzeń.
3. Prowadzenie spraw osobowych i organizacyjnych:
a) prowadzenie teczek akt osobowych dyrektorów jednostek obsługiwanych;
b) prowadzenie wymaganej dokumentacji związanej z wynagrodzeniami (m.in. kart
wynagrodzeń, kart zasiłkowych) dla celów emerytalno – rentowych;
c) przedkładanie Burmistrzowi Barczewa wniosków personalnych dotyczących
dyrektorów jednostek obsługiwanych;
d) zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych jednostek obsługiwanych na dany rok szkolny
oraz aneksów do arkuszy organizacyjnych.
4. Zapewnienia obsługi prawnej jednostkom obsługiwanym.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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