
Projekt

z dnia  21 września 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XVII.170.2016
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo księgowej i organizacyjnej dla jednostek 
organizacyjnych Gminy Biała

Na podstawie art 10a oraz art. 10 b ust. 2 i art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. 2016 r., poz. 446) uchwala się, co następuje:

§ 1. Tworzy się wspólną obsługę administracyjną, finansowo-księgową i organizacyjną dla następujących 
jednostek organizacyjnych Gminy Biała:

1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej;

2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku;

3) Gimnazjum w Białej.

§ 2. 1. Ustala się Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej jako jednostkę obsługującą.

2. Ustala się jednostki wymienione w § 1 jednostkami obsługiwanymi.

§ 3. W ramach wspólnej obsługi, o której mowa w §1 i § 2, powierza się jednostce obsługującej:

1) obsługę administracyjną jednostek obsługiwanych;

2) obsługę finansową jednostek obsługiwanych;

3) prowadzenie rachunkowości, o której mowa w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 
2016 r. poz. 1047) jednostek obsługiwanych;

4) sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i w zakresie operacji finansowych jednostek 
obsługiwanych;

5) obsługę organizacyjną jednostek obsługiwanych;

6) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie wykonywanych zadań jednostek obsługiwanych;

7) przeprowadzanie procedury zamówień publicznych jednostek obsługiwanych;

8) Przygotowywanie na potrzeby dyrektorów jednostek obsługiwanych dokumentów i informacji niezbędnych do 
opracowania przez nich projektów planów finansowych i ich zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
oraz niektórych ustaw do końca 2016 r. należy podjąć decyzję o wspólnej obsłudze jednostek
organizacyjnych, gminnych instytucji kultury i innych osób prawnych. Z decyzją tą nie można
jednak czekać do końca roku, ponieważ należy wziąć pod uwagę po pierwsze wejście w życie
uchwały (akt prawa miejscowego), ewentualne poprawki organu nadzoru
i proces centralizacji podatku VAT, który już został wdrożony w gminie Biała (ważne jest podjęcie
decyzji o jednostkach podlegających wspólnej obsłudze – to ma wpływ na centralizację VAT i
raport przygotowywany przez firmę Deloitte).

Szczególne unormowania w zakresie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych odnoszą
się do placówek oświatowych. W gminie Biała obecnie funkcjonuje Biuro Obsługi Szkół
Samorządowych (zw. dalej BOSS), które zostało utworzone na mocy Uchwały
Nr XIII/119/99 Rady Miejskiej w Białej z dnia 9 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia Biura
Obsługi Szkół Samorządowych w Białej i nadania statutu. Przedmiotem działania BOSS jest
prowadzenie obsługi ekonomiczno-administracyjnej i finansowo-księgowej placówek oświatowych
gminy Biała, które są jednostkami organizacyjnymi gminy Biała.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie
gminnym oraz niektórych ustaw jednostki obsług ekonomiczno-administracyjnej szkół
i placówek utworzone przez jst na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty mogą działać
na dotychczasowych zasadach, nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia
w życie ustawy. Mając powyższe na uwadze nie podjęcie stosowanych działań w tym zakresie
spowoduje, że każda jednostka organizacyjna (oświatowa) będzie musiała zapewnić obsługę
finansową dla swej jednostki. Takie rozwiązanie jest jednak dla gminy kosztowne, stąd też w
dalszej części opracowania proponowane będą inne rozwiązania.
Unormowania prawne:

Kompetencje do tworzenia, likwidacji i przekształceń jednostek organizacyjnych posiada
wyłącznie rada gminy (art. 10 b ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy
o samorządzie gminnym, art. 12 ustawy o finansach publicznych).
Zgodnie z art. 10a ustawy o samorządzie gminnym gmina może zapewnić wspólną obsługę,
w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną (zakres):
1. jednostkom organizacyjnym zaliczanym do sektora finansów publicznych (w przypadku

gminy Biała są to: Urząd Miejski w Białej, Ośrodek Pomocy Społecznej, BOSS, ZSP Biała,

ZSP Łącznik i Gimnazjum w Białej);

2. gminnym instytucjom kultury (w gminie Biała – Gminne Centrum Kultury);

3. innym zaliczanym do sektora finansów publicznych gminnym osobom prawnym utworzonym

na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych,

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

(nie dotyczy gminy Biała)

- które są w myśl ustawy „jednostkami obsługiwanymi”.
Rada gminy w stosunku do jednostek obsługiwanych (wskazanych w uchwale) określa
w drodze uchwały:

1. jednostki obsługujące,

2. jednostki obsługiwane,

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

Tak więc wspólną obsługę może prowadzić każda jednostka organizacyjna gminy, o której mowa
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w art. 10a pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym (wskazana przed radę w uchwale), można
powołać więcej niż jedną jednostkę obsługującą. W skład wspólnej obsługi mogą wchodzić
wszystkie jednostki organizacyjne gminy, jednakże trzeba racjonalnie podejść do zakresu
odpowiedzialności, jaką powierzy się kierownikowi jednostki obsługującej, charakteru
obsługiwanych spraw przez poszczególne jednostki organizacyjne (obsługiwane). Bardzo ważną
kwestią jest podział obowiązków kierownika jednostki obsługującej
i jednostek obsługiwanych, proponując rozwiązania w tym zakresie kierowano się tym
argumentem.
W przypadku gminnych instytucji kultury, mogą one na podstawie porozumień zawartych przez
te jednostki z jednostką obsługującą, zlecić prowadzenie obsługi, po uprzednim zgłoszeniu tego
zamiaru Burmistrzowi. Czyli nie mogą być wskazane w uchwale rady, ale warto zawrzeć w
statucie jednostki obsługującej możliwość prowadzenie obsługi dla gminnych instytucji kultury,
to umożliwi ewentualne przystąpienie tej jednostki do tej obsługi.
Tak więc gmina sama reguluje jakie jednostki będą wchodziły we wspólną obsługę, biorąc pod
uwagę przede wszystkim optymalne dla niej rozwiązania i lokalne uwarunkowania, a
kierować powinna się kryteriami:
1. jakością świadczonych usług (nie pogorszenie istniejących rozwiązań w zakresie

wykonywanych zadań);

2. gospodarnością (czyli przyjąć jak najmniejsze koszty związane ze zmianą).

Stan faktyczny - opracowanie dokonano na podstawie wizji w poszczególnych jednostkach
1. Urząd Miejski w Białej – księgowość prowadzona jest dla:

a) wydatków budżetowych, w tym zakres spraw związanych z gospodarką mieszkaniową

(które w większości innych jst obsługiwane są przez odrębne jednostki organizacyjne) i

gospodarką odpadami komunalnymi,

b) dochodów budżetowych, w tym gospodarka mieszkaniowa i opłaty z tytułu

gospodarowania odpadami komunalnymi i dochodów podatkowych wraz z egzekucją,

c) obsługa finansowa projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi,

d) opracowanie wewnętrznych procedur związanych z gospodarką finansową,

e) prowadzenie spraw związanych z centralizacją VAT (nowe zadanie).

Obecne rozwiązania są optymalne, zakres prowadzonych spraw jest bardzo szeroki,
jednakże takowe rozwiązanie na obecną chwilę pozwala na prawidłowe funkcjonowanie i
nadzór nad ich wykonaniem zadań przez Skarbnika Gminy.
W przypadku dalszego zwiększania się zadań wynikających ze zmian przepisów prawa
można rozważyć zatrudnienie na etat zastępcy Kierownika Referatu Finansowego (w
ramach zwiększenia zakresu pracownika pełniącego zastępstwo Skarbnika Gminy w trakcie
jego nieobecności).

2. Ośrodek Pomocy Społecznej – w zakresie księgowości - prowadzenie spraw związanych z

wykonywaniem zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej. Tu należy wziąć

pod uwagę specyfikę prowadzonych zadań, zadania

z zakresu pomocy społecznej wydatkowane są w ramach dotacji z budżetu państwa. Wg

stanu na dzień 22.06.2016 r. łączne wydatki jednostki wynoszą 7.161.585 zł,

z tego z dotacja wynosi 5.570.098 zł, czyli 77,8% wydatków finansowanych jest

z budżetu państwa. Zadania te podlegają szczególnym rozliczeniom z Urzędem

Wojewódzkim. Odrębnie sporządzane są rozliczenia i sprawozdania przez pracowników

merytorycznych, które weryfikowane są przez głównego księgowego. Do ewidencji
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księgowej wprowadzane są dane zbiorcze, czyli listy sporządzane przez poszczególnych

pracowników merytorycznych, w przypadku rozbieżności powstałej przy rozliczeniu

konieczna jest weryfikacja dokumentów źródłowych (teczki spraw)

z ewidencją księgową. Zaznaczyć należy, że ośrodek realizuję różnego rodzaju świadczenia,

które podlegają rozliczeniu z ZUS, KRUS. Tak więc współpraca pracowników

merytorycznych i głównego księgowego jest niezbędna w celu prawidłowego wykonywania

zadań. Ważne jest, że zakres pomocy społecznej podlega częstym kontrolom z Urzędu

Wojewódzkiego, podczas których niezbędna jest obecność pracowników i głównego

księgowego. Kontroli podlegają zarówno dowody źródłowe, w których przetwarzane są

dane osobowe, jak i dowody księgowe. Stąd też przesłanki do tego aby dokumenty te

zgromadzone były w jednej jednostce (siedzibie).

3. BOSS Biała – prowadzi obsługę ekonomiczno-administracyjną i finansowo-księgową

placówek oświatowych gminy Biała. Siedziba znajduje się w obiekcie szkolnym w Białej,

co pozwala na bezpośredni kontakt z dyrektorami dwóch jednostek oświatowych. Zakres

prowadzonych spraw odnosi do:

a) obsługi finansowej – prowadzenie pełniej księgowości, czyli dowody księgowe

i księgi rachunkowe, w tym między innymi sporządzanie list płac, odprowadzanie

składek ZUS i podatku do Urzędu Skarbowego, opracowanie wszelkich wewnętrznych

regulacji w zakresie polityki rachunkowości, rozliczanie dochodów pobieranych przez

intendentów i innych wpłat, prowadzenie kasy, prowadzenie ZFŚS dla emerytów i

rencistów, organizacja i monitorowanie inwentaryzacji. Dodatkowo pracownicy BOSS

prowadzą kasę zapomogowo-pożyczkową, obsługę funduszu socjalnego, obsługa

dodatkowego ubezpieczenia grupowego pracowników, obsługa rady rodziców;

b) obsługa administracyjna – w tym między innymi pomoc techniczna przy przetargach,

kadry i akta osobowe dyrektorów, przygotowanie wniosków pracowników

przechodzących na emeryturę, składnica akt wszystkich pracowników placówek

oświatowych, łącznie z zlikwidowanymi, sporządzanie wszystkich sprawozdań

statystycznych placówek oświatowych, prowadzenie spraw PFRON.

Obecnie w BOSS zatrudnionych jest 7 pracowników, w tym jeden etat ds. BHP, archiwum i
spraw p.poż. obsługujący wszystkie placówki oświatowe.
Od roku 2012 przeprowadzony został wewnętrzny „audyt” jednostki w wyniku którego
zlikwidowano jeden etat księgowości, zlikwidowano ekipę remontową. Równocześnie
opracowane zostały nowe dokumenty wewnętrzne regulujące sprawy organizacyjne i
finansowe. Również przy zmianie stanowiska ds. oświaty w urzędzie zmieniono siedzibę
tego pracownika do BOSS, co umożliwiło centralizację wszystkich spraw oświatowych,
począwszy od regulacji organizacyjnych do regulacji finansowych (tj. od przygotowania
projektu budżetu, poprzez jego wykonywanie
i rozliczenie). To wzmocniło nadzór nad zarządzaniem placówkami oświatowymi, jest to
również ważnym elementem mechanizmów kontrolnych wprowadzonych przez kontrolę
zarządczą. Potwierdzenie prawidłowego funkcjonowania BOSS, jego powiązania z
placówkami oświatowymi (w sensie organizacyjnym i finansowym) potwierdzone zostało
w protokole kontroli NIK przeprowadzonej w 2014 r.

4. Gminne Centrum Kultury – instytucja kultury posiadająca osobowość prawną, prowadzi

odrębną księgowość
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Możliwości prawne w zakresie zmian:
1. Dostosowanie prawno-organizacyjne poprzez naniesienie zmian w statucie

i regulaminie organizacyjnym BOSS;

2. Likwidacja BOSS i stworzenie nowej wspólnej obsługi.

Propozycja wprowadzenia zmian (opracowana o w/w przepisy prawne oraz wewnętrzne
uwarunkowania, czyli wizja w terenie)

1. W zakresie księgowości prowadzonej przez Urząd Miejski w Białej – nie dokonywać

zmian.

2. W zakresie GCK w Białej – wprowadzić do statutu jednostki obsługującej możliwość

obsługi (zakres ustalić w uchwale) gminnych instytucji kultury, decyzję pozostawić

dyrektorowi GCK.

3. W zakresie spraw księgowych i organizacyjnych OPS w Białej – nie dokonywać zmian, ze

względu na:

a) specyfikę prowadzonych spraw finansowanych z budżetu państwa;

b) prawidłowe funkcjonowanie jednostki, które potwierdzane jest protokołami

kontroli,

c) utrzymanie jakości świadczonych usług (objętym obszarem spraw organizacyjno-

finansowych),

d) uregulowanie wewnętrzne dot. zastępcy głównego księgowego (jednostanowiskowe)

– pracownik merytoryczny posiada kwalifikacje do prowadzenia ksiąg

rachunkowych i dłuższe zastępstwa prowadzi w ramach dodatku specjalnego.

4. BOSS – proponuję dostosować jednostkę organizacyjną BOSS do nowego systemu, czyli

nie zmieniać nazwy, zmienić jedynie statut i regulamin. Czyli BOSS byłoby wskazane jako

jednostka obsługująca obecne placówki oświatowe. W takim przypadku nie ma

konieczności zmiany numerów REGON, NIP, wszelkich spraw związanych z bankiem,

ZUS, US jak i umowami zawartymi z poszczególnymi kontrahentami. Najważniejsze jest

jednak to, że współpraca pomiędzy BOSS

a placówkami oświatowymi pozwala na prawidłowe i sprawne wypełnianie obowiązków

wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza w zakresie spraw finansowych. Zgodnie z

ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy

o samorządzie gminnym oraz niektórych ustaw odpowiedzialność w zakresie spraw

finansowych rozdzielona zostanie pomiędzy kierownika jednostki obsługującej

i obsługiwanej.

Drugą możliwością organizacyjno-prawną jest zmiana poprzez likwidację. Dokonanie

zmian organizacyjno-prawnych w ten sposób jest dla gminy bardzo niekorzystne ze

względu na:

a) sprawy organizacyjne – zamknięcie ksiąg rachunkowych, czyli ta jednostka musi

jeszcze istnieć, a kolejną należy powołać – koszty w celu zachowania ciągłości

działania jednostki, należy wziąć pod uwagę, że w miesiącu wrześniu oprócz

bieżących prac trwają już przygotowania do projektu budżetu na rok następny,

b) przeprowadzenie naboru na stanowiska w nowej jednostce – również czasochłonne,

okres III kwartału obciążony jest sprawozdaniami, przygotowaniem projektu

budżetu oraz w tym roku centralizacja,
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c) koszty związane z programami (wysokie) – licencje są na jednostkę,

w przypadku utworzenie nowej jednostki zgodnie z umową następuje rozwiązanie

umowy, a nowo utworzona jednostka (mająca takie same kompetencje i strukturę)

musi zakupić nowy program - niegospodarność,

d) sprawa organizacyjna NIP, Regon, ZUS, US, banki itp.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty likwidacja jest nieopłacalna dla gminy, czyli tak jak
wspomniałam na wstępie należy wybrać optymalne rozwiązanie dla gminy, utworzenie nowej
jednostki nie różni się niczym od dostosowania obecnie funkcjonującej, a naraża gminę na koszty
(uzyskujemy taki sam cel jak poprzez dostosowanie).
Proponowana przeze mnie początkiem roku zmiana, związana z włączeniem OPS do wspólnej
obsługi, została po dokonaniu rozeznania w jednostce zanegowana. Argumentem włączenia OPS
do wspólnych usług związane było z przejściem obecnego głównego księgowego na emeryturę, co
umożliwiłoby płynne przejście i utworzenie nowej jednostki. Wyjaśniona została również kwestia
zastępstwa głównego księgowego, pracownik merytoryczny posiada uprawnienia do prowadzenia
ksiąg rachunkowych i w trakcie jego nieobecności pełni tą funkcję.
Jednakże po rozpoznaniu spraw w siedzibie OPS stwierdzono, że:

a) obecność głównego księgowego jest niezbędna przy sporządzaniu wszelkich rozliczeń,

sprawozdań z Urzędem Wojewódzkim, dokumenty te powstają na podstawie dowodów

źródłowych, które sporządzają pracownicy merytoryczni

a weryfikuje je główny księgowy. Tak więc zasadne byłoby aby główny księgowy

przebywał w siedzibie jednostki. Biorąc jednak pod uwagę, że odpowiedzialność

w zakresie rachunkowości (określona w zmienionej ustawie) ponosi kierownik jednostki

obsługiwanej, zasadne jest aby pracownik ds. księgowości przebywał

w jednostce obsługującej. Zatwierdzanie dokumentów księgowych, ponoszenie

odpowiedzialności za rachunkowość (m.in. księgi, dowody księgowe, sprawozdania) bez

obecności tych osób jest nieprawidłowe, tzn. powstanie nam obszar dużego ryzyka w

przypadku popełnienia błędów, brak możliwości kontroli wewnętrznej będącej elementem

kontroli zarządczej, podpisywanie dokumentów „w ciemno”. Należy wziąć pod uwagę, że

różnica pomiędzy wynagrodzeniem brutto pracownika ds. księgowych a głównego

księgowego w BOSS to kwota 1.400 zł x 12 m-cy = 16.800 zł.

b) utworzenie nowej siedziby wspólnych usług – brak dostosowanego lokalu, koszty

utworzenia nowego będą absorbowały środki gminy, które są ograniczone a mogą służyć

jako wkład do pozyskiwania środków zewnętrznych. Koszty adaptacji budynku,

przeniesienia systemów księgowych mogą być znaczne w odniesieniu do kosztów

związanych z zatrudnieniem głównego księgowego w OPS i nie rozwiążą problemu

weryfikacji dokumentów w zakresie spraw wykonywanych przez OPS.

Ponadto włączając OPS do struktur wspólnej obsługi należy dokonać zmiany BOSS, co również
wiąże się ze zmianą pieczątek, sprawy organizacyjne: ZUS, US, bank itp.
Biorąc pod uwagę elastyczność regulacji prawnych w zakresie tworzenia wspólnych usług
proponuję aby BOSS dostosować do nowych zasad obsługi, nie zmieniać nazwy, a jako jednostki
obsługiwane wskazać:

1) Zespół szkolno-przedszkolny w Białej,

2) Zespół szkolno-przedszkolny w Łączniku,

3) Gimnazjum w Białej.
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Jak wspomniano opracowanie dokonano wybierając jak najbardziej optymalne rozwiązanie dla
gminy, lokalne uwarunkowania, bez narażania jej na dodatkowe wydatki. Obecna struktura
jednostek organizacyjnych i zapewniona w nich obsługa organizacyjno-finansowa pozwala na
prawidłowe funkcjonowanie w tych obszarach, prawidłowy podział obowiązków, z zakresem
pozwalającym na bieżącą kontrolę-monitoring.
W celu przyjęcie w/w rozwiązania należy podjąć:

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu BOSS,

2. Uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i

organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych gminy Biała.

Powyższe uchwały proponuję podjąć na sesji w miesiącu wrześniu, wejście w życie uchwały
uzgodnione zostanie z jednostkami organizacyjnymi gminy i firmą Deloitte, w celu ustalenia
dogodnego terminu (aby nie skumulować zbyt wielu obowiązków w jednym terminie –
centralizacja VAT).
Opracowanie dokonane zostało na podstawie:

1. Wizji lokalnej, oceniono stan faktyczny w oparciu m.in. o protokoły kontroli,

2. Raport NIK w zakresie funkcjonowania biur obsługi szkół,

3. Uzasadnienie do zmiany ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw

4. Pismo Ministra Administracji i Cyfryzacji

Sporządziła:
Klaudia Kopczyk – Skarbnik Gminy Biała

Biała, dnia 22.07.2016 r.
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