
UCHWALA NR XXVl/155/17 
RADY GMINY REGNÓW 

z dnia 9 listopada 2017 r. 

w sprawie obsługi finansowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Regnów 

Na podstawie art. !Oa pkt I i art. !Ob ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2017 poz. 1875), Rada Gminy Regnów uchwala co następuje: 

§ 1. Gmina Regnów zapewnia obsługę finansową dla Szkoły Podstawowej im. Władysława Ciasia 
w Regnowie. 

§ 2. Wyznacza się Urząd Gminy w Regnowie jako jednostkę obsługującą Szkołę Podstawową im. 
Władysława Ciasia w Regnowie. 

§ 3. W ramach obsługi finansowej dla Szkoły Podstawowej im. Władysława Ciasia w Regnowie powierza 
się jednostce obsługującej następujący zakres obowiązków: 

I) w zakresie finansowym: 

a) prowadzenie obsługi rachunków bankowych, 

b) bieżący nadzór nad realizacją planu finansowego, 

c) opracowanie na wniosek kierownika jednostki obsługiwanej planu finansowego i jego zmian, 

d) bieżąca informacja o sytuacji finansowej i realizacji budżetu, 

e) sporządzanie list wynagrodzeń pracowników jednostek obsługiwanych, 

f) dokonywanie wypłat wynagrodzeń oraz naliczanie i odprowadzanie związanych z tym świadczeń 

obligatoryjnych na rzecz ZUS, US itp., 

g) ewidencjonowanie danych o wynagrodzeniach, 

h) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

i) przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych powyżej 30.000,00 
euro, na wniosek i w porozumieniu z kierownikiem jednostki obsługiwanej, 

j) dokonywanie wstępnej akceptacji dokumentów księgowych pod względem zgodności z przepisami 
o zamówieniach publicznych powyżej 30.000,00 euro; 

2) w zakresie obsługi rachunkowej: 

a) określanie zasad polityki rachunkowości , 

b) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń 
w przypadku chronologicznym w sposób systematyczny, 

c) sporządzanie sprawozdań budżetowych, sprawozdań z zakresu operacji finansowych i innych 
wymaganych przepisami prawa. 

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Gminy Regnów Nr XIX/116/16 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie 
obsługi finansowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Regnów. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Regnów. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 

aPu/ 
Kazimierz Tkaczyk 


