
UCHWAŁA NR XXI/167/2016
RADY GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla szkół i 
placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów

Na podstawie art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1 i 2 i art. 40 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) w związku z art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie 
ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 1045)Rada Gminy Stanisławów uchwala, 
co następuje:

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2017r. wprowadza się wspólną obsługę administracyjną, finansowo-księgową i 
organizacyjną dla szkół i placówek n/w, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów:

1. Zespół Szkolny w Stanisławowie, ul. Szkolna 4

1) Gminne Przedszkole w Stanisławowie

2) Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Stanisławowie

2. Gimnazjum im.Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie, ul. Szkolna 4A

3. Zespół Szkół w Pustelniku, ul. Szkolna 16

1) Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Pustelniku

2) Gimnazjum w Pustelniku

4. Zespół Szkolny w Ładzyniu, ul. Szkolna 4

1) Przedszkole w Ładzyniu

2) Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ładzyniu

§ 2. Ustanawia się Urząd Gminy Stanisławów jako jednostkę obsługującą, natomiast jednostkami 
obsługiwanymi będą jednostki organizacyjne Gminy Stanisławów wymienione w § 1.

§ 3. W ramach wspólnej obsługi, o której mowa w  § 1 i 2 jednostka obsługująca wykonuje następujący zakres 
obowiązków:

1) obsługę administracyjną, w tym prawną,

2) obsługę finansowo-księgową, w tym płacową,

3) prowadzenie rachunkowości, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości 
(Dz. U. z 2013r.,poz. 330 z późn. zm.), w tym sporządzanie sprawozdań finansowych oraz budżetowych,

4) obsługę organizacyjną.

§ 4. Urząd Gminy Stanisławów jako jednostka obsługująca przejmie w całości obowiązki w zakresie 
rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego z mocą obowiązującą  od dnia 1 stycznia 2017r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Król

Id: 45F0B85C-03EE-4B5D-9260-E0698F5C53DB. Podpisany Strona 2



Uzasadnienie

Nowelizacja ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym art.10a, pkt. 1(Dz.U z 2015 r. poz. 1515)
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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015
r. poz. 1515) określa: -jednostkę obsługującą, - jednostki obsługiwane, - zakres obowiązków powierzonych
jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.

Jednostką obsługującą może być Urząd Gminy lub inne jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym, że Rada Gminy podjęła na XX sesji RG uchwałę o likwidacji SZOW w
Stanisławowie, wskazując Urząd Gminy jako jednostkę przejmującą likwidowaną jednostkę, konieczne jest
podjęcie niniejszej uchwały.
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