
UCHWALA NR XVIII/118/16 
RADY GMINY Z A P O L I C E 

z dnia 31 marca 2016 r. 

w sprawie zapewnienia wspolnej obslugi jednostkom organizacyjnym Gminy Zapolice 
o ktorej mowa w art. 1 Oa pkt. 1 ustawy o samorz^dzie gminnym. 

Na podstawie art. 10a pkt.l i art. 10b ust.l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
0 samorz^dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz.1890) Rada Gminy 
Zapolice uchwala co nast^puje: 

§ 1. Z dniem 1 maja 2016 r. obejmuje si^ wspoln^ obslugi jednostki organizacyjne 
Gminy Zapolice. 

§ 2. Wspolna obsluga b^dzie prowadzona przez Urz^d Gminy Zapolice dla 
nast^puj^cych jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora fmansow 
publicznych: 

1) Zespol Szkol Ogolnoksztalc^cych w Zapolicach, 
2) Publiczne Przedszkole w Zapolicach. 
§ 3.Do zakresu obowi^zkow powierzonych jednostce obsluguj^cej w ramach wspolnej 

obslugi nalezy: 
1) prowadzenie rachunkowosci zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami prawa, 
2) prowadzenie sprawozdawczosci budzetowej, sprawozdawczosci fmansowej, 

sprawozdawczosci z procesow fmansowych oraz przekazywanie sprawozdan 
odpowiednim jednostkom, 

3) prowadzenie obslugi placowej jednostek obsiugiwanych, 
4) ewidencjonowanie danych o wynagrodzeniach, 
5) prowadzenie obslugi ksi^gowej funduszu socjalnego, 
6) prowadzenie rozliczen z Urz^dem Skarbowym i Zakladem Ubezpieczen Spoiecznych, 
7) wykonywanie dyspozycji srodkami pieni^znymi zleconych przez kierownikow 

jednostek obsiugiwanych, 
8) rozliczanie inwentaryzacji sktadnikow maj^tkowych jednostek obsiugiwanych, 
9) przygotowywanie i obstugiwanie danych do sprawozdan o sredniorocznym 

wynagrodzeniu nauczycieli w zakresie wyplaconych kwot wynagrodzen, 
10) wspolpraca z kierownikami jednostek obsiugiwanych w zakresie sporz^dzania 

sprawozdan rzeczowo-fmansowych i statystycznych, 
11) wspolpraca z kierownikami jednostek obsiugiwanych w zakresie przygotowania 

projektu planu fmansowego jednostki oraz w okreslonych sytuacjach planu 
fmansowego dochodow wtasnych i wydatkow nimi fmansowanych, wraz z projektami 
zmian tych planow. 

12) obslugi zamowieh publicznych powyzej 30 000 euro. 
§ 4. Wykonanie uchwaly powierza si^ Wojtowi Gminy Zapolice. 
§ 5. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa Lodzkiego 

1 wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia. 


