
projekt 
 

Uchwała Nr          .2016 
z dnia      września 2016 r. 

Rady Miejskiej w Brwinowie 
 
 

w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej i administracyjno-
organizacyjnej dla placówek oświatowych, dla których gmina Brwinów jest organem 
prowadzącym  
 
Na podstawie art. 10a pkt  1 i art. 10b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) Rada Miejska w Brwinowie uchwala, 
co następuje. 
 

§ 1. 
Wprowadza się wspólną obsługę finansowo-księgową i administracyjno-organizacyjną dla 
placówek oświatowych, dla których gmina Brwinów jest organem prowadzącym. 
 

§ 2. 
Jednostką obsługującą jest Urząd Gminy Brwinów. 

 
§ 3. 

Obsługę, o której mowa w § 1 prowadzi się dla następujących jednostek organizacyjnych 
gminy Brwinów: 

1) Zespołu Szkół nr 1 w Brwinowie; 
2) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie; 
3) Zespołu Szkół w Otrębusach; 
4) Zespołu Szkół w Żółwinie; 
5) Samorządowego Przedszkola nr 1 w Brwinowie; 
6) Samorządowego Przedszkola nr 3 w Brwinowie; 
7) Samorządowego Przedszkola w Otrębusach. 

 
§ 4. 

Obsługa finansowo-księgowa, o której mowa w § 1 obejmuje:  
1) prowadzenie rachunkowości jednostek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

i zasadami; 
2) prowadzenie monitoringu realizacji zadań pod względem wykorzystania środków 

finansowych; 
3) sporządzenie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych  

z wykonania budżetu jednostek wyszczególnionych w §3; 
4) weryfikacje sald kont aktywów i pasywów w jednostkach wyszczególnionych  

w § 3; 
5) pomoc dyrektorom jednostek obsługiwanych w opracowywaniu planu finansowego 

 i jego zmian; 
6) dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem 

finansowym; 
7) obsługa finansowo-księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 
8) obsługa finansowo-księgowa wydzielonych rachunków dochodów i wydatków 

obsługiwanych jednostek; 
9) obsługa dotacji celowych; 
10)  realizacja innych zadań zleconych przez Burmistrza Gminy Brwinów oraz Skarbnika 

Gminy. 



 
§ 5. 

Obsługa administracyjno-organizacyjna, o której mowa w § 1 obejmuje obowiązki 
wynikające z ustawy o systemie oświaty i przepisów szczególnych, w tym: 

1) przygotowanie konkursów do wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektorów 
placówek oświatowych wraz z ich techniczną obsługą; 

2) prowadzenie spraw związanych z oceną pracy dyrektorów jednostek obsługiwanych; 
3) przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem dotyczącym nauczycieli 

ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego wraz z obsługą 
techniczną tych egzaminów; 

4) zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych; 
5) koordynowanie funduszu zdrowotnego dla nauczycieli; 
6) pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych na wsparcie działalności placówek 

oświatowych; 
7) rozliczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy Karta 

Nauczyciela; 
8) przygotowywanie propozycji zmian w budżecie gminy związanych  

z funkcjonowaniem oświaty; 
9) opracowywanie zbiorcze na szczeblu gminnym Systemu Informacji Oświatowej; 
10) przygotowywanie roczne informacji o stanie realizacji zadań oświatowych; 
11) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących spraw związanych z działalnością 

oświatową; 
12) prowadzenie na podstawie upoważnienia Burmistrza kontroli w zakresie właściwym 

dla organu prowadzącego; 
13) współpraca z Kuratorium Oświaty, Ministerstwem Edukacji Narodowej, 

Ministerstwem Finansów oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie 
funkcjonowania jednostek obsługiwanych. 

 
§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brwinów. 
 
 

§ 7. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.  

 


