
Uchwała Nr …………/………./2019 

Rady Miejskiej w Gołdapi 

z dnia ………………. 2019 r. 

w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej Szkoły Podstawowej Nr 5 

im. Noblistów Polskich w Gołdapi oraz Szkoły Podstawowej w Jabłońskich 

 

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

gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148), uchwala się co następuje: 

 

§  1. Tworzy się wspólną obsługę finansową jednostek organizacyjnych: 

1. Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi, 

2. Szkoły Podstawowej w Jabłońskich. 

 

§  2. Wspólną obsługę finansową jednostek organizacyjnych wymienionych w § 1 

od dnia 1 września 2019 r. będzie prowadziła Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Noblistów Polskich 

w Gołdapi, zwana dalej jednostką obsługującą.  

 

§  3.  Ustala się w ramach wspólnej obsługi następujący zakres obowiązków dla jednostki 

obsługującej: 

1. realizacja zadań z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości, 

2. obsługa finansowa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 

3. koordynacja opracowywanych planów dochodów i wydatków dla poszczególnych 

jednostek obsługiwanych i kontrola wykonania tych planów, 

4. rozliczenie inwentaryzacji, 

5. obsługa spraw kadrowych, 

6. sporządzanie list płac, 

7. prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych, 

8. naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego, 

9. sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, 

10. prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek obsługiwanych, 

11. prowadzenie ewidencji środków trwałych, 

12. gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji finansowo- księgowej 

oraz płacowej. 

 

§  4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi. 

 

§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Gołdapi 

Wojciech Hołdyński 

 

 

https://sip.lex.pl/#/document/16793509?unitId=art(18)ust(2)pkt(9)lit(h)&cm=DOCUMENT


UZASADNIENIE 

do uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej Szkoły Podstawowej Nr 5 

im. Noblistów Polskich w Gołdapi oraz Szkoły Podstawowej w Jabłońskich 

 

 

Przejmowana do ponownego prowadzenia przez Gminę Gołdap Szkoła Podstawowa  

w Jabłońskich od 1 września 2019 staje się odrębną gminną jednostką organizacyjną. W swojej 

strukturze będzie posiadała dyrektora. W związku z faktem, że jest to niewielka jednostka, lecz 

mimo to wymaga prowadzenia w sposób wyodrębniony spraw administracyjno- finansowych, 

proponuje się na mocy wskazanej podstawy prawnej powierzyć prowadzenie obsługi 

finansowej Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi. Szkoła ta prowadzi 

tożsamą działalność, a w związku z przekształceniem Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich 

w Szkołę Podstawową posiada zasoby i środki do obsługi administracyjno- finansowej innej 

jednostki. 

Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego. 

 

 

Gołdap, dnia 2 lipca 2019 r. 

 

 


