
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.165.2018
BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO

z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie procedury wprowadzenia wspólnej obsługi finansowej szkół prowadzonych przez Gminę 
Kolonowskie

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r . 
poz. 446 z późn. zm), w związku  z uchwałą nr XV/108/16 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 11 
kwietnia 2016 r.  w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do 
sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kolonowskie i uchwały nr 
XVII/133/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się procedurę wprowadzenia wspólnej obsługi finansowej szkół prowadzonych przez Gminę 
Kolonowskie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. W celu realizacji wspólnej obsługi finansowej szkół tworzy się zespół do realizacji obsługi finansowej 
dla jednostek oświatowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem w następującym składzie:

1. Trzech pracowników referatu finansów w wymiarze 2 1/5 etatu,

2. Pracownik ds. inwestycji w ilości 1/3 etatu,

3. Obsługa kasowa w wymiarze 1/5 etatu,

§ 3. Koszty związane z prowadzeniem zadań określonych dla jednostek oświatowych składają się 
z kosztów wynagrodzenia w części etetu wykonywanej na rzecz zespołu przez członków zespołu. Rozliczanie 
kosztów funkcjonowania zespołu następuje na poszczególne jednostki raz na kwartał.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy oraz dyrektorom szkół prowadzonych przez 
Gminę.

§ 5. Traci moc zarządzenie nr Or.0050.146.2016 Burmistrza Kolonowskiego z dnia 30 grudnia 2016 r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

 

Burmistrz Kolonowskiego

Norbert Koston
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§1 

1. Dyrektor Szkoły powierza Urzędowi sprawowanie obsługi w zakresie rachunkowości. 

Zakres obsługi obejmować będzie działania wymienione w art. 4 ust. 3 ustawy  

o rachunkowości, w tym w szczególności: 

1) aktualizację zgodnie z zapisami prawa, przyjętych przez placówkę zasad (polityki) 

rachunkowości, 

2) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, 

ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, 

3) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu 

aktywów i pasywów, 

4) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniki finansowego, 

5) sporządzanie sprawozdań finansowych do 10 każdego miesiąca, 

6) gromadzenia i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej 

dokumentacji przewidzianej ustawą, 

7) rozliczanie z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, 

PFRON. 

8) inne czynności w miarę potrzeb. 

2. W zakresie spraw wymienionych w ust. 1 podstawowe zadania wykonywane przez 

Urząd polegają w szczególności na: 

1) opracowywaniu w porozumieniu z dyrektorem Szkoły szczegółowych projektów 

planów finansowych oraz przedkładanie ich Burmistrzowi Gminy, 

2) sporządzanie jednostkowych sprawozdań z realizacji planów finansowych Szkoły, 

w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej wg zasad zawartych  

w przepisach prawa i przekazywanie ich Burmistrzowi Gminy, 

3) prowadzenie rachunkowości Szkoły w zakresie dochodów, wydatków 

budżetowych i środków pozabudżetowych, 

4) prowadzenie urządzeń księgowych, 

5) sporządzanie list płac nauczycieli, pracowników administracji i obsługi Szkoły, na 

podstawie informacji otrzymanych od dyrektora Szkoły oraz prowadzenie 

niezbędnej dokumentacji w tym zakresie, 

6) organizowanie wypłat wynagrodzeń dla pracowników Szkoły na podstawie listy 

płac  oraz wypłat innych należności dla czynnych i emerytowanych pracowników 

Szkoły wg dokumentów uprzednio sprawdzonych i zatwierdzonych do wypłaty 

przez dyrektora Szkoły, 

7) rozliczanie inwentaryzacji przeprowadzonej w Szkole, składników majątkowych 

stanowiących mienie Szkoły, 

8) współpraca z dyrektorem Szkoły w zakresie zabezpieczenia mienia oraz 

racjonalnym i celowym wykorzystaniem środków finansowych i składników 

majątkowych, 

9) miesięczne rozliczanie i zatwierdzanie dokumentacji intendenta, 
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10) sporządzanie w porozumieniu z dyrektorem Szkoły wniosków o dokonanie zmian 

w Budżecie Szkoły, 

11) przestrzeganie zasad dyscypliny budżetowej, 

12) prowadzenie spraw  w zakresie rozliczania inwestycji i remontów placówki, 

13) ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentów 

3. W związku z obsługą finansowo-księgową szkół, do zadań Urzędu należy również: 

1) obliczanie zarobków w związku z przejściem pracowników Szkoły na rentę, 

emeryturę lud świadczenie kompensacyjne, 

2) wydawanie na wniosek zainteresowanego pracownika zaświadczeń niezbędnych 

do ustalenia kapitału początkowego oraz innych zaświadczeń potwierdzających 

wysokość wynagrodzenia, 

3) sporządzanie okresowych, sprawozdań statystycznych obowiązujących przepisów 

m.in. SIO, GUS, z zamówień publicznych, 

4) ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentów księgowych, 

5) innych zadań, w miarę potrzeb, w zakresie działalności statutowej Urzędu. 

§2 

1. Obieg dokumentów obejmuje drogę od momentu ich sporządzenia w Szkole albo 

wpływu do sekretariatu Szkoły aż do momentu ich zaksięgowania w Urzędzie. 

2. W związku z tym, że obsługę finansowo-księgową Szkoły prowadzi Urząd, obieg 

dokumentów dotyczący zakupu towaru lub usług jest następujący: 

1) w sekretariacie Szkoły dokument podlega kontroli merytorycznej czyli 

sprawdzeniu zasadności i celowości dokonania operacji gospodarczej, 

sprawdzeniu czy przedmiot operacji jest zgodny ze stanem faktycznym, czy 

operacji gospodarcza jest zgodna z zawarta umowa i przepisami prawa.  

2) na podstawie podanych przez dyrektora Szkoły informacji uprawniony pracownik 

Urzędu sporządza stosowne dokumenty księgowe. Sprawdza pod względem 

formalno-rachunkowym otrzymane ze Szkoły dokumenty.  

3. Złożenie podpisu przez skarbnika lub jego zastępcy (kontrasygnaty) na dokumencie, 

obok podpisu pracownika właściwego rzeczowo, oznacza, że: 

1) nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwych rzeczowo 

pracowników oceny prawidłowości tej operacji i jej zgodności z prawem,  

2) nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz formalno-rachunkowej rzetelności  

i prawidłowości dokumentów, dotyczących tej operacji, 

3) stwierdził formalno-rachunkową prawidłowość dokumentu dotyczącą tej operacji, 

4) zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym jednostki. 

4.    Skarbnik Gminy w razie ujawnienia: 

1) nieprawidłowości  formalno-rachunkowych dokumentu zwraca go do dyrektora 

Szkoły w celu ich usunięcia, 

2) nierzetelnego dokumentu lub dokumentu, w którym została ujęta nielegalna 

operacja gospodarcza lub zobowiązanie nie mające pokrycia w budżecie,  

z wyjątkiem wypadków dopuszczonych w przepisach odmawia jego podpisania, 

powiadamiając o tym niezwłocznie, pisemnie dyrektora Szkoły. 
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  §3 

1. Za prawidłową realizacje obiegu dokumentów od momentu przekazania ich do  

sekretariatu Urzędu odpowiada Burmistrz Kolonowskiego. 

2. Dokumenty księgowe należy przekazywać do Urzędu bez zbędnej zwłoki jednak nie 

później niż 3 dni przed terminem płatności. 

3. Za dotrzymanie terminów oraz rzetelność przekazywanych dokumentów przed 

Burmistrzem odpowiada dyrektor Szkoły. 

§4 

1. Dokumenty księgowe przekazywane do Szkoły będą bez zbędnej zwłoki. 

2. Za dotrzymanie terminów oraz rzetelność przekazywanych dokumentów przed 

dyrektorem Szkoły odpowiada Burmistrz Kolonowskiego. 

§5 

1. Do obowiązków skarbnika Gminy w ramach realizacji zadań wynikających z 

niniejszego zarządzenia wynikających z art. 54 ustawy o finansach publicznych z dn. 

17 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z poźn. zmianami) należy: 

1) zorganizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów  

w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochronę 

mienia i prawidłowe prowadzenie księgowości, 

2) należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, 

rachunkowych i sprawozdań finansowych, 

3) sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową i majątkiem Szkoły, 

4) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów  przez 

dyrektora Szkoły, 

5) dokonywanie kontroli operacji finansowych zgodnie z przepisami, 

6) przygotowywanie w porozumieniu z dyrektorem Szkoły projektu budżetu, 

7) prowadzenie właściwych urządzeń księgowych, 

8) bezpośredni nadzór nad gospodarką kasową Szkoły, 

9) dokonywanie analizy gospodarki finansowej Szkoły, 

10)  nadzór nad prawidłowym sporządzaniem list płac wynikających ze stosunku 

pracy oraz prowadzeniem niezbędnej dokumentacji w tym zakresie, 

11)  prowadzenie ewidencji funduszu wynagrodzeń, 

12)  terminowe sporządzenie sprawozdań z realizacji planów finansowych Szkoły.    

§6 

1. Nadzór i odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie gospodarki 

finansowej Szkoły pozostaje przy dyrektorze Szkoły. 
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2. Do dyrektora Szkoły należy dysponowanie środkami  określonymi w planie 

finansowym placówki, zaopiniowanym przez Radę Szkoły i ponoszenie 

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie.   

 

§7 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

2. Zmiany postanowień zarządzenia wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Kwestie sporne wynikające z realizacji zadań wynikających z niniejszego zarządzenia 

rozstrzyga Burmistrz Kolonowskiego. 
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