
UCHWAŁA NR XLV/566/2017 

Rady Miejskiej Władysławowa 

z dnia 30 sierpnia 2017 r. 

 
w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej  

i  organizacyjnej niektórym  jednostkom organizacyjnym Gminy Władysławowo  

oraz zmian w statucie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych  
 
Na podstawie art. 10a pkt 1, art. 10b ust 1 i 2, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h,  ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446,   

poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 poz. 1948 , poz. 1984, poz. 

2260 ; z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz.1089), 

 

 

                                          Rada Miejska Władysławowa uchwala , co następuje: 

§ 1 

 

1. Wprowadza się wspólną obsługę administracyjną, finansową oraz organizacyjną 

niektórych jednostek organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Władysławowo. 

2. Jednostkami obsługiwanymi są: 

1) Zespół Szkół Nr 1 we Władysławowie; 

2)Szkoła Podstawowa w Karwi; 

3)Szkoła Podstawowa w Jastrzębiej Górze; 

4)Szkoła Podstawowa w Chłapowie; 

5)Szkoła Podstawowa Nr 2 we Władysławowie; 

6)Szkoła Podstawowa Nr 3 we Władysławowie. 

 

§ 2 

 

Jednostką obsługującą jednostki obsługiwane wymienione w § 1 ust. 2 jest Zespół Obsługi 

Placówek Oświatowych we Władysławowie  z siedzibą przy ul.  Gen. J.  Hallera 19  we 

Władysławowie. 

 

§ 3 

1. Działania jednostki obsługującej w zakresie obsługi administracyjnej obejmują : 

 

1) pomoc przy organizacji zamówień publicznych w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych, a w przypadku zamówień publicznych o dużej wartości 

organizację wspólnych zamówień publicznych dla wszystkich jednostek obsługiwanych; 

2) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej jednostek obsługiwanych w zakresie 

obowiązków powierzonych jednostce obsługującej; 

3) prowadzenie i koordynowanie działań dotyczących informacji oświatowej; 

4) wsparcie jednostek obsługiwanych w zakresie wybranych spraw realizowanych przez 

jednostki obsługiwane; 

5) realizację innych zadań zleconych przez organy Gminy Władysławowo, do prowadzenia 

przez jednostkę obsługującą. 



2. Działania jednostki obsługującej w zakresie obsługi finansowej obejmują : 

1) zapewnienie realizacji zadań głównego księgowego jednostki obsługiwanej; 

2) prowadzenie obsługi finansowo – księgowej jednostek obsługiwanych na zasadach 

określonych w ustawie o finansach publicznych oraz w ustawie o rachunkowości, 

obejmującej ogół zadań z zakresu gospodarki finansowej oraz rachunkowości i 

sprawozdawczości, zapewnieniu obsługi kasowej jednostek obsługiwanych, dokonywaniu 

rozliczeń finansowych obejmujących obsługę rachunków bankowych jednostek 

obsługiwanych, w tym dysponowanie środkami pieniężnymi i dokonywanie płatności; 

3) przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych jednostek obsługiwanych, 

rozliczanie inwentaryzacji przeprowadzonej w formie spisu z natury przez jednostki 

obsługiwane oraz ujęcie wyniku inwentaryzacji w księgach rachunkowych tych jednostek; 

4) sporządzanie zbiorczych  list wynagrodzeń, zasiłków chorobowych i zasiłków  

z ubezpieczenia społecznego pracowników jednostek obsługiwanych; 

5) dokonywanie wypłat wynagrodzeń oraz naliczanie i odprowadzanie związanych z tym 

świadczeń  na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego,  itp.; 

6) ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu; 

7) prowadzenie obsługi finansowo – księgowej funduszu socjalnego jednostek 

obsługiwanych; 

8) prowadzenie rozliczeń VAT; 

9) pomoc kierownikowi jednostki obsługiwanej przy opracowaniu planów finansowych tej 

jednostki wraz ze zmianami; 

10) opracowanie analiz i informacji o sytuacji finansowej jednostki obsługiwanej i realizacji 

budżetu; 

11) gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów finansowo – księgowych  

i innych objętych obsługą zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Jednostka obsługująca zapewnia obsługę prawną obsługiwanych jednostek polegającej  

na weryfikacji zgodności z prawem całokształtu działalności jednostek obsługiwanych. 

 

 § 4 

 

 Statut Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych we Władysławowie otrzymuje brzmienie jak 

w załączniku do niniejszej uchwały.  

 

 § 5 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa.  

§ 6 

 

Uchwała  wchodzi w życie z dniem 01 października 2017 r. 



                                                                                 Załącznik do Uchwały Nr XLV/566/2017  

                                                                                                  Rady Miejskiej Władysławowa   

z dnia 30 sierpnia 2017 r.  

 

 

Statut 

Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych we Władysławowie 

 
§ 1 

 

1. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych we Władysławowie  (ZOPO) jest jednostką 

organizacyjną Gminy Władysławowo działającą w formie jednostki budżetowej.  

2. Siedzibą ZOPO  jest miejscowość Władysławowo .  

§ 2 

 

ZOPO  działa w szczególności na podstawie:  

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.); 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870  

ze zm.) ; 

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.);  

4) niniejszego statutu. 

§ 3 

 

1. ZOPO zapewnia  prowadzenie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i 

organizacyjnej jednostkom , o których mowa w art. 10a pkt 1 ustawy o samorządzie 

gminnym.  

2. ZOPO prowadzi obsługę, o której mowa w ust. 1, nie naruszając postanowień art. 10c 

ustawy o samorządzie gminnym.  

§ 4 

 

1. ZOPO jako jednostką budżetowa Gminy, prowadzi gospodarkę finansową na zasadach 

określonych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości oraz przepisach 

wykonawczych dotyczących jednostek budżetowych.  

2. Za prawidłową gospodarkę finansową, o której mowa w ust. 1 odpowiedzialność ponosi 

Dyrektor ZOPO.  

3. Podstawą gospodarki finansowej ZOPO jest roczny plan finansowy stanowiący część 

budżetu Gminy uchwalonego przez Radę Miejską Władysławowo.  

4. Księgowość ZOPO jest prowadzona na zasadach przewidzianych dla jednostek 

budżetowych.  

5.  ZOPO realizuje swoje zadania przy pomocy głównego księgowego i pozostałych 

pracowników.  

 

 

 

 



§ 5 

 

1. Działania ZOPO w zakresie obsługi administracyjnej obejmują w szczególności :  

1) pomoc przy organizacji zamówień publicznych w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych, a w przypadku zamówień publicznych o dużej wartości 

organizację wspólnych zamówień publicznych dla wszystkich jednostek obsługiwanych; 

2) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej jednostek obsługiwanych w zakresie 

obowiązków powierzonych jednostce obsługującej; 

3) prowadzenie i koordynowanie działań dotyczących informacji oświatowej; 

4) wsparcie jednostek obsługiwanych w zakresie wybranych spraw realizowanych przez 

jednostki obsługiwane; 

5) realizację innych zadań zleconych przez organy Gminy Władysławowo , do prowadzenia 

przez jednostkę obsługującą. 

2. Działania ZOPO w zakresie obsługi finansowej obejmują w szczególności:  

1) zapewnienie realizacji zadań głównego księgowego jednostki obsługiwanej; 

2) prowadzenie obsługi finansowo – księgowej jednostek obsługiwanych na zasadach 

określonych w ustawie o finansach publicznych oraz w ustawie o rachunkowości, 

obejmującej ogół zadań z zakresu gospodarki finansowej oraz rachunkowości  

i sprawozdawczości, zapewnieniu obsługi kasowej jednostek obsługiwanych, dokonywaniu 

rozliczeń finansowych obejmujących obsługę rachunków bankowych jednostek 

obsługiwanych, w tym dysponowanie środkami pieniężnymi i dokonywanie płatności; 

3) przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych jednostek obsługiwanych, 

rozliczanie inwentaryzacji przeprowadzonej w formie spisu z natury przez jednostki 

obsługiwane oraz ujęcie wyniku inwentaryzacji w księgach rachunkowych tych jednostek; 

4) sporządzanie zbiorczych danych  list wynagrodzeń, zasiłków chorobowych i zasiłków  

z ubezpieczenia społecznego pracowników jednostek obsługiwanych; 

5) dokonywanie wypłat wynagrodzeń oraz naliczanie i odprowadzanie związanych z tym 

świadczeń obligatoryjnych na rzecz ZUS, US,  itp., rozliczanie średniego wynagrodzenia 

nauczycieli zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela; 

6) ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu; 

7) prowadzenie obsługi finansowo – księgowej funduszu socjalnego jednostek 

obsługiwanych; 

8) prowadzenie rozliczeń VAT; 

9) pomoc kierownikowi jednostki obsługiwanej przy opracowaniu planów finansowych tej 

jednostki wraz ze zmianami; 

10) opracowanie analiz i informacji o sytuacji finansowej jednostki obsługiwanej i realizacji 

budżetu; 

11) gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów finansowo – księgowych i 

innych objętych obsługą zgodnie z obowiązującymi przepisami. 



 

3.  ZOPO zapewnia obsługę prawną obsługiwanych jednostek polegającej na weryfikacji 

zgodności z prawem całokształtu działalności jednostek obsługiwanych. 

 

§ 6 

 

1. Pracami ZOPO kieruje Dyrektor.  

2. Dyrektor zarządza i reprezentuje ZOPO na zewnątrz.  

3. Dyrektora ZOPO zatrudnia i zwalnia Burmistrz Władysławowa.  

4. Dyrektor ZOPO jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy 

i wykonuje wszystkie czynności wynikające ze stosunku pracy wobec pracowników ZOPO.  

 

§ 7 

 

Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania ZOPO określa regulamin organizacyjny 

opracowany przez Dyrektora ZOPO.  

 

§ 8 

 

Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym do jego uchwalenia.  

 

§ 9 

 

ZOPO używa pieczęci podłużnej o treści „Zespół Obsługi Placówek Oświatowych,                     

84-120 Władysławowo , ul. Gen. J. Hallera 19”. 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


