
UCHWAŁA NR XLVII/333/2021 
RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie organizacji wspólnej obsługi płacowej i finansowej szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez powiat kolski

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), Rada Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:

§ 1. Organizuje się wspólną obsługę płacową oraz finansową dla szkół i placówek oświatowych, dla 
których powiat kolski jest organem prowadzącym.

§ 2. Wspólną obsługę płacową oraz finansową, o której mowa w § 1 prowadzić będzie Starostwo 
Powiatowe w Kole.

§ 3. Szczegółowe zasady prowadzenia obsługi płacowej oraz finansowej określone zostaną w porozumieniu 
zawartym pomiędzy każdą ze szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Kolski a Starostwem Powiatowym w Kole.

§ 4. Jednostkami organizacyjnymi obsługiwanymi są:

1. Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Kole, ul. Blizna 37, 62-600 Koło

2. Zespół Szkół Technicznych w Kole , ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło

3. Zespół Szkół Ekonomiczno- Administracyjnych im. St. i Wł. Grabskich w Kole ul. Sienkiewicza 1, 62- 
600 Koło

4. Zespół Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczy w Kole , ul. Kolejowa 13,62-600 Koło

5. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Kościelcu, ul. Kościelna 2, 
62-604 Kościelec

6. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie, ul. Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa

§ 5. Zakres obowiązków jednostki obsługującej w ramach wspólnej obsługi:

1) Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami rachunkowości,

2) Prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek obsługiwanych;

3) Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej;

4) Obsługa finansowo-księgowej wydzielonych rachunków dochodów własnych, o których mowa 
w art. 223 ustawy o finansach publicznych;

5) Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszy socjalnych jednostek obsługiwanych;

6) Koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych jednostek obsługiwanych;

7) Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych;

8) Prowadzenie rachunków bankowych jednostek obsługujących;

9) Organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników i osób zatrudnionych na 
podstawie umów cywilno- prawnych w jednostkach obsługiwanych;

10) Przygotowywanie danych o średniomiesięcznych wynagrodzeniach nauczycieli;

§ 6. Traci moc uchwała nr XXVII/210/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.
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UZASADNIENIE 

do Uchwały nr XLVII/333/2021 

Rady Powiatu Kolskiego 

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Wyłączenie ze wspólnej obsługi kadrowo - płacowo - finansowej zadań z zakresu kadr 
i przeniesienie ich do szkół jest podyktowane umożliwieniem lepszego dostępu pracownikom jednostek 
obsługiwanych przez Referat ds. obsługi finansowej oświaty w Starostwie Powiatowym 
w Kole do ich teczek akt i spraw związanych bezpośrednio z zatrudnieniem.

Czas pracy nauczycieli i pracowników obsługi i administracji niestety często utrudniał im kontakt z 
Referatem ds. obsługi finansowej oświaty i uzyskaniem niezbędnych dla nich zaświadczeń czy wniosków. 
W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

-ewodniczacy
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