UCHWAŁA NR XXI/146/2016
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ PISKIEJ
z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/95/11 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej
Na podstawie art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1 i 2, art. 10c ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust.2
pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz.446), art. 11 ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) – Rada Miejska w
Białej Piskiej uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr IX/95/11 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej (Dz. Urz. Woj. Warm.Maz. Nr 67, poz. 1112), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ,,1. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej, zwany dalej
,,Zespołem”, jest jednostką organizacyjną gminy Biała Piska pełniącą funkcję jednostki obsługującej, w
rozumieniu art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z
2016 r., poz. 446), powołaną do prowadzenia wspólnej obsługi administracyjno-organizacyjnej i finansowoksięgowej jednostek obsługiwanych, tj. szkół, gimnazjum i przedszkola, dla których organem prowadzącym
jest gmina Biała Piska”.
2) § 2 otrzymuje brzmienie: ,, § 2. Podstawę prawną funkcjonowania jednostki stanowią:
1) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz.2156 ze zm.),
2) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),
3) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r., poz.1047),
4) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446)”.
3) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ,,2.Celem Zespołu jest zapewnienie obsługi, o której mowa w § 1 ust. 1,
niżej wymienionym szkołom i przedszkolu:
1) Publicznemu Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej,
2) Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej,
3) Zespołowi Szkół w Drygałach,
4) Szkole Podstawowej im. gen. J. Bema w Bemowie Piskim,
5) Szkole Podstawowej w Kożuchach,
6) Szkole Podstawowej im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Skarżynie,
7) Szkole Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Kumielsku,
8) Miejskiemu Przedszkolu w Białej Piskiej, zwanych dalej ,,szkołami”.
4) § 4 otrzymuje brzmienie: ,, § 4. Do zadań Zespołu należy:
1) w zakresie obsługi finansowo-księgowej jednostek obsługiwanych:
a) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej;
b) sprawdzenie pod względem formalno-rachunkowym dowodów księgowych oraz ich 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) w zakresie organizowania wypłat wynagrodzeń:
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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) w zakresie planowania budżetowego opracowywanie w uzgodnieniu z jednostkami obsługiwanymi projektów
ich planów finansowych;
4) w zakresie prowadzenia spraw osobowych i organizacyjnych:
a) prowadzenia 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 Białej Piskiej wniosków personalnych dotyczących dyrektorów jednostek
obsługiwanych;
d) zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych jednostek obsługiwanych na danych rok szkolny oraz aneksów do
arkuszy organizacyjnych;
5) organizowanie dowozu dzieci do szkół;
6) sprawowanie nadzoru nad szkołami i przedszkolem oraz wykonywanie kontroli w zakresie przewidzianym dla
Gminy jako organu prowadzącego w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2015 r.,
poz.2156 ze zm.),
7) prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom uprawnionym do
otrzymania stypendium szkolnego zgodnie z art. 90b ust. 1 ustawy z dnia września 1991 r. o systemie oświaty;
8) prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z przyznaniem i rozliczeniem dotacji podmiotowych z budżetu
Gminy Biała Piska udzielanych przedszkolom niepublicznym
i szkołom prowadzonym przez
inne organy niż minister i jednostka samorządu terytorialnego,
9) prowadzenie spraw z zakresu dofinansowania kosztów przygotowania zawodowego młodocianych
pracowników zgodnie z art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
10) prowadzenie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawanie postanowień w
sprawach, o których mowa w art. 19 ust.1, art. 20 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty;
11) zapewnienie obsługi prawnej jednostkom obsługiwanym.”
5) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ,,2.Zespół będąc jednostką budżetową prowadzi gospodarkę finansową na
zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.
885 ze zm.)”.
6) w § 11 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu: ,,4. W sprawach wynagradzania pracowników Zespołu
stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wynagradzania pracowników samorządowych”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XX/132/2016 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/95/11 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Białej Piskiej
Marek Grabowski
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