
Uchwała Nr XLVII/97/2013 

Rady Miejskiej w Cieszanowie 

z dnia 17 grudnia 2013 r. 

 

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Biuro Obsługi Ekonomicznej  

w Cieszanowie 

Na podstawie art.9 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku 
(Dz.U. z 2013 poz 594 ), art. 8 ust. 1, art. 11 ust. 2, art. 12 ust 1 pkt 2, ust 2 ustawy o finansach 
publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (j. t. Dz. U z 2013r . poz. 885) 
 

Rada Miejska w Cieszanowie 
uchwala, co następuje: 

§1. Tworzy się z dniem 1 lutego 2014 roku jednostkę budżetową pod nazwą Biuro Obsługi 
Ekonomicznej z siedzibą w Cieszanowie ul. Kościuszki 4, zwaną dalej jednostką. 
                                              
§2. Przedmiot działania, organizację i zasady gospodarki finansowej jednostki określa statut 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów, a nadzór nad jej 
wykonaniem Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie. 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 

 

 



 
 

Załącznik do Uchwały Nr XLVII/97/2013 
Rady Miejskiej w Cieszanowie  
z dnia 17.12.2013 r. 
 

STATUT 
BIURA  OBSŁUGI  EKONOMICZNEJ W CIESZANOWIE 

 
ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Biuro Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie  (w skrócie „BOE”), zwanym dalej 
„Biurem" tworzy się dla zapewnienia obsługi finansowo - księgowej, kadrowej oraz 
administracyjnej takich jednostek organizacyjnych gminy jak: Szkoła Podstawowa  
w Cieszanowie, Szkoły Podstawowa w Dachnowie,  Szkoła Podstawowa w Nowym 
Lubli ńcu, Gimnazjum w Cieszanowie. 

2. Biuro może zapewnić obsługę innym jednostkom organizacyjnym w uzgodnieniu  
z właściwymi kierownikami tych jednostek. 

3. Siedzibą Biura jest Cieszanów , ul. Kościuszki 4. 
4. Biuro używa pieczęci podłużnej o treści: Biuro Obsługi Ekonomicznej  

w Cieszanowie. 

§2 

Biuro jest jednostką organizacyjną Gminy Cieszanów działającą w formie jednostki 
budżetowej. 

 
ROZDZIAŁ II  
Zadania Biura  

 
§3 

Przedmiotem działalności Biura jest prowadzenie obsługi finansowo - księgowej, obsługi 
kadrowej oraz administracyjnej w zakresie ujętym w § 4. 

 
§4 

Do podstawowych zadań Biura zalicza się: 
1) W zakresie spraw związanych z obsługa finansowo – księgową jednostek 

organizacyjnych: 
a) opracowanie dla dyrektora obsługiwanej jednostki szczegółowych projektów 

planów finansowych i przedkładanie ich Burmistrzowi, 
b) sporządzanie jednostkowych sprawozdań z realizacji planów finansowych  

i rzeczowych, sprawozdań zbiorczych wg zasad zawartych w przepisach prawa  



i przekazywanie ich Skarbnikowi Gminy, 
c) przeprowadzanie operacji bankowych związanych z realizacją planów 

finansowych jednostek objętych obsługą na podstawie upoważnienia dyrektora 
placówki do wysokości środków wynikających z tego planu (prostych spraw np. 
opłaty rachunków za media), 

d) prowadzenie rachunkowości obsługiwanych jednostek w zakresie dochodów  
i wydatków budżetowych i pozabudżetowych, 

e) prowadzenie urządzeń księgowych, 
f) prowadzenie gospodarki kasowej, 
g) sporządzanie list płac pracowników poszczególnych jednostek, pracowników 

Biura oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie, 
h) organizowanie wypłat wynagrodzeń dla pracowników jednostek 

objętych obsługą na podstawie list płac oraz wypłata innych 
należności wg rachunków uprzednio sprawdzonych i zatwierdzonych do wypłat 
przez właściwego dyrektora jednostki i głównego księgowego Biura, 

i)  rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych  
w jednostkach objętych obsługą, 

j)   sporządzanie okresowych analiz realizacji budżetu obsługiwanych jednostek oraz 
przedkładanie kierownikowi obsługiwanej jednostki i Burmistrzowie informacji 
o stopniu wykorzystania środków budżetowych oraz ewentualnych wniosków  
o dokonanie zmian w budżecie,  

k)  czuwanie nad przestrzeganiem zasad dyscypliny budżetowej,  
1)  rozliczanie składek i rat kasy zapomogowo - pożyczkowej dla pracowników 

obsługiwanych jednostek. 

2) W zakresie spraw związanych z obsługą administracyjną jednostek: 

a) obsługa korespondencyjna jednostek objętych zakresem działania Biura w ramach 
działalności prowadzonej w Biurze, 

b) zaopatrzenie placówek i szkół w druki urzędowe, 
c) archiwizacja dokumentów księgowo - kadrowych prowadzonych przez Biuro dla 

obsługiwanych jednostek, 
d) prowadzenie ewidencji i rozliczanie z Powiatowym Urzędem Pracy pracowników 

zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i absolwentów. 

3) W zakresie spraw związanych z obsługa kadrową jednostek: 

a) prowadzenie akt osobowych pracowników obsługiwanych jednostek, 
b) przygotowanie w porozumieniu z właściwym dyrektorem jednostki dokumentów 

pracowników związanych ze stosunkiem pracy tj. w szczególności umów o pracę, 
c) przygotowanie po uprzednich uzgodnieniach i ustaleniach z dyrektorami jednostek 

objętych obsługą decyzji o przeszeregowaniach, awansach, zmianach płacowych 
oraz aktualizacji wynagrodzeń i ich składników, 

d) udzielanie pomocy dyrektorom jednostek objętych obsługą w zakresie zatrudniania, 
zwalniania, nagradzania, karania pracowników, 



e) przygotowanie świadectw pracy oraz wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu, 
f) wydawanie innych zaświadczeń wynikających ze stosunku pracy i objętych 

zakresem kompetencji Biura, 
g) przygotowanie wniosków do ZUS w związku z przejściem pracowników 

obsługiwanych jednostek na emeryturę lub rentę, 
h) sporządzanie okresowych sprawozdań statystycznych, dotyczących zatrudnienia i 

funduszu płac. 
 

ROZDZIAŁ III  

Władze Biura, struktura organizacyjna 

§5 

1. Na czele Biura stoi dyrektor, kieruje on jego działalnością i reprezentuje go na 
zewnątrz; w razie jego nieobecności funkcję tę pełni upoważniony przez niego 
pracownik. 

2. Stosunek pracy z dyrektorem nawiązuje Burmistrz. 
3. W sprawie rozwiązania z nim stosunku pracy ma odpowiednie zastosowanie § 5 ust. 2. 

§6 

Wewnętrzną strukturę organizacyjną Biura określa regulamin organizacyjny zatwierdzony 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów. 

ROZDZIAŁ IV  

Zasady gospodarowania i finansowania składnikami majątkowymi. 

§7 

Biuro pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy, a pozyskane dochody 
odprowadza do budżetu gminy. 

§8 

1. Biuro prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla jednostek 
budżetowych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Biura jest roczny plan finansowy obejmujący 
dochody i wydatki. 

§ 9 

Ewidencja dochodów i wydatków prowadzona jest oddzielnie dla każdej jednostki 
obsługiwanej przez Biuro. 

 



ROZDZIAŁ V 

Postanowienia końcowe:  

§10 

Szczegółowe obowiązki i kompetencje kierownictwa Biura zatwierdza: 

1) Dla dyrektora – Burmistrz, 
2) Dla pracowników - dyrektor Biura. 

§ 11 

Biuro prowadzi dokumentację zgodnie z rzeczowym wykazem akt. 

§12 

Zmiany treści statutu mogą być dokonywane w trybie ustalonym dla jego uchwalenia. 

 
 


