
Uchwala Nr XIII/94/2016 
Rady Gminy Baboszewo 

dnia 29 stycznia 2016 roku 

w sprawie zapewnienia wsp6lnej obslugi administracyjnej, fmansowej i organizacyjnej jednostkom 
organizacyjnym Gminy Baboszewo zaliczanym do sektora fmans6w publicznych 

N a podst. art. lOa pkt 1 oraz art. 10 bust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marc a 1990 roku 0 samorzftdzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z poin. zm.) Rada Gminy Baboszewo uchwala, co 
nast~puje: 

§ 1 
Z dniem 01 stycznia 2016 roku, zapewnia si~ wsp6ln'l obslug~ administracyjn't:, finansowft i 
organizacyjn'l dla nast~uj'lcychjednostek organizacyjnych Gminy Baboszewo: 

1. Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Baboszewie 
2. Gimnazjum im. Annii Krajowej w Baboszewie 
3. Przedszkola w Baboszewie 
4. Szkoly Podstawowej im. J6zefa Wybickiego w Baboszewie 
5. Szkoly Podstawowej w Mystkowie 
6. Szkoly Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Sarbiewie. 
7. Zespolu Szk61 w Polesiu 
8. Zakladu Wodoci~6w i Kanalizacji w Baboszewie 

zwanych dalej "jednostkami obslugiwanymi". 

§2 
Jako jednostk~ obsluguj'lc'lProwadz'lC'l wsp6ln'l obslug~, 0 kt6rej mowa w § 1 uchwaly, okresla si~ 
Urz'ld Gminy Baboszewo. 

§3 

Okresla si~ zakres obowi¥k6w powierzonychjednostce obslugujftcej w ramach wsp6lnej obslugi 
jednostek obslugiwanych: 

1. prowadzenie obslugi administracyjnej, w tym w szczeg6lnosci: 
1) prawnej, 
2) w zakresie zam6wien publicznych, 
3) w zakresie usprawnienia obiegu dokument6w 
4) transportowej 
5) informatycznej 

2. prowadzenie obslugi finansowej, a w szczeg6lnosci 
a) obsluga kont dochod6w i wydatk6w budZetowych 
b) obsluga kont Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych oraz Kasy Zapomogowo
pozyczkowej, 
c) obsluga kont zwiClZanych z programami unijnymi 
d) prowadzenie kasy 

3. prowadzenie obslugi ksi~gowo - rachunkowej, a w szczeg6lnosci: 
a) biez'lca rejestracja operacji finansowych w spos6b prawidlowy, kompletny i 
systematyczny 
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b) biez'l:.ca informacja 0 sytuacji finansowej i realizacji budzetu obslugiwanychjednostek 
c) sporz'l:.dzanie sprawozdail fmansowych oraz budZetowych 
d) sporz'l:.dzanie list plac 
e) dokonywanie wyplat wynagrodzeii oraz naliczanie i odprowadzanie zwi'\:.Zanych z tym 
nalezuosci obligatoryjnych na rzecz ZUS, itp. 
t) prowadzenie ewidencji wynagrodzeii 

4. prowadzenie obslugi organizacyjnej, w szczeg6lnosci w zakresie obslugi kadrowej w 
stosunku do pracownik6w zatrudnianych przez jednostki obslugiwane w ramach rob6t 
publicznych, prac interwencyjnych, staZY 

§5 
Wykonanie uchwaly powierza si~ W 6jtowi Gminy. 

§6 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 
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