UCHWAŁA NR XXXIV/217/16
RADY MIASTA PORĘBA
z dnia 27 grudnia 2016 r.
w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Poręba
Na podstawie art. 10a, art. 10b ust. 1 i 2, art. 10c oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (jt.: Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) Rada Miasta Poręba
uchwala, co następuje:
§ 1. Postanawia się o zorganizowaniu począwszy od dnia 1 stycznia 2017 roku wspólnej obsługi dla
samorządowych jednostek budżetowych, zwanych dalej „jednostkami obsługiwanymi”, wymienionymi w § 2,
przez Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Porębie, zwany dalej „jednostką obsługującą”.
§ 2. Wspólna obsługa prowadzona będzie dla następujących jednostek obsługiwanych:
1) Miejski Zespół Szkół w Porębie;
2) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Porębie;
3) Przedszkole Miejskie Nr 1 w Porębie;
4) Miejska Biblioteka Publiczna w Porębie;
5) Miejski Ośrodek Kultury w Porębie;
6) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie.
§ 3.
Wspólna obsługa prowadzona przez jednostkę obsługującą obejmować będzie prowadzenie spraw jednostek
obsługiwanych w zakresie:
1) prowadzenia scentralizowanej obsługi finansowo-księgowej jednostek obsługiwanych;
2) sporządzania sprawozdań statystycznych oraz innych sprawozdań wymaganych w zakresie zadań
rzeczowych, zatrudnienia, wynagrodzeń, środków trwałych;
3) obsługi zakładowych funduszy świadczeń socjalnych;
4) sporządzania dokumentacji do wpłat wynagrodzeń oraz prowadzenie ewidencji danych o zatrudnieniu i
wynagrodzeniu pracowników jednostek gminnych;
5) opracowywania, przy współudziale dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Poręba, planów
dochodów i wydatków budżetowych, a także organizacji prawidłowego wykonania zatwierdzonych
wskaźników i limitów określonych w planach;
6) sporządzania dokumentów związanych z przechodzeniem pracowników na emerytury i renty, wydawania
zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu;
7) obsługi finansowej zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów;
8) sporządzania danych finansowych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Poręba
Urszula Milka Milka
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