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z dnia  24 lipca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR VIII/52/2019
RADY GMINY PRZEROŚL

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora 
finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przerośl.

Na podstawie art. 10a, 10b, 10c i 10d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019r. poz. 506) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zapewnia się wspólną obsługę finansową jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów 
publicznych.

§ 2. 1. Jednostką organizacyjną obsługującą jest Szkoła Podstawowa w Przerośli, a jednostką organizacyjną 
obsługiwaną jest Szkoła Podstawowa w Pawłówce wraz z Punktem Przedszkolnym w Pawłówce.

2. Jednostką organizacyjną obsługującą jest Urząd Gminy w Przerośli, a jednostką organizacyjną 
obsługiwaną jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli.

§ 3. W ramach wspólnej obsługi powierza się obowiązki w zakresie:

1) obsługi prawnej i finansowej oraz zamówień publicznych,

2) rachunkowości operacji finansowych, sprawozdawczości finansowej i budżetowej, z wyłączeniem spisu 
z natury,

3) obowiązków związanych z obsługą informatyczną.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XII/73/2016 Rady Gminy Przerośl z dnia 31 marca 2016r. w sprawie organizacji 
wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przerośl.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Zygmunt Dyczewski
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Uzasadnienie

Nowelizacja ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym art. 10a,
pkt 1 (Dz. U z 2019 r. poz. 506) ustaliła, iż organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego
w odniesieniu do jednostek organizacyjnych gminy – nieposiadających osobowości prawnej, w drodze
uchwał postanawiają o zorganizowaniu wspólnej obsługi organizacyjnej, administracyjnej i finansowej.
Rada Gminy na podstawie art. 10b, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym określa
jednostkę obsługującą, jednostki obsługiwane, zakres obowiązków powierzonych jednostce obsługującej
w ramach wspólnej obsługi. Wspólną obsługę mogą prowadzić urząd gminy, inna jednostka organizacyjna
gminy, jednostka organizacyjna związku międzygminnego albo jednostka organizacyjna związku
powiatowo-gminnego, zwane dalej "jednostkami obsługującymi". Powyższe rozwiązanie pozwoli na
optymalizację kosztów związanych z obsługą finansowo- księgową, administracyjną i organizacyjną ww.
jednostek organizacyjnych.

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały.
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