
UCHWAŁA NR XXII/122/2016
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów 
publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Rawski

Na podstawie art. 6a pkt 1 i art. 6b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2017 roku zapewnia się wspólną obsługę jednostek organizacyjnych zaliczanych do 
sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat  Rawski.

§ 2. Jednostką obsługującą prowadzącą wspólną obsługę jest Starostwo Powiatowe w  Rawie Mazowieckiej.

§ 3. Jednostkami obsługiwanymi są:

1) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej;

2) Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej;

3) Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej;

4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Rawie Mazowieckiej;

5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej;

6) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej.

§ 4. W ramach wspólnej obsługi powierza się jednostce obsługującej w całości obowiązki w zakresie 
rachunkowości i sprawozdawczości, wypłaty naliczanych w jednostkach, o których mowa w § 3 pkt 1-6  
wynagrodzeń pracowników jednostek obsługiwanych oraz należności z zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych jednostek obsługiwanych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Rawskiego

Maria Charążka
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art.6a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z

2016 r. poz. 814 i poz. 1579), który wszedł w życie 1 stycznia 2016 r., powiat może zapewnić

wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną:

1) jednostkom organizacyjnym powiatu zaliczanym do sektora finansów publicznych;

2) powiatowym instytucjom kultury;

3) innym zaliczanym do sektora finansów publicznych powiatowym osobom prawnym

utworzonym na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z

wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

Wspólną obsługę mogą prowadzić starostwo powiatowe, inna jednostka organizacyjna powiatu,

jednostka organizacyjna związku powiatów albo jednostka organizacyjna związku powiatowo-

gminnego.

Rada powiatu w odniesieniu do jednostek obsługiwanych, o których mowa w art. 6 a pkt 1 ww.

ustawy tj. jednostkom organizacyjnym powiatu zaliczanym do sektora finansów publicznych,

określa, w drodze uchwały, w szczególności:

1) jednostki obsługujące;

2) jednostki obsługiwane;

3) zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach wspólnej obsługi.

Przepisy art. 6a i 6b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z

2016 r. poz. 814 i poz. 1579) zostały dodane na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 25

czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.

U. z 2015 r., poz.1045, z 2016 r. poz. 1583).

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowiecki prowadzi obsługę jednostek oświatowych.

Będący w strukturze Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej - Powiatowy Zespół

Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Jednostek Oświatowo - Wychowawczych, realizuje

następujące działania:

1) coroczne przygotowywanie projektu podziału subwencji oświatowej dla powiatu rawskiego;

2) prowadzenie rachunkowości budżetowej szkół i placówek oświatowych;

3) nadzór nad gospodarką finansową w szkołach i placówkach oświatowych w ramach

zatwierdzonych planów jednostkowych oraz nad prawidłowością gospodarowania majątkiem;

4) wypłata wynagrodzeń dla pracowników szkół i placówek oświatowych;

5) obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

6) opracowanie sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli;

7) nadzór nad właściwą realizacją zadań z udziałem środków z Funduszy Europejskich, w tym z

EFS;

8) planowanie wydatków budżetowych oraz sporządzanie analiz i sprawozdań finansowych.

W celu usankcjonowania prowadzenia wspólnej obsługi zgodnie ze zmianami

wynikającymi z ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz.1045, z 2016 r. poz. 1583) niezbędne jest

podjęcie niniejszej uchwały.
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