
UCHWAŁA NR III/31/18
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek 
organizacyjnych Gminy Czerniejewo

Na podstawie art. 10b ust. 1 i 2 w związku z art. 10a pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz.994 ze. zm.) Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się wspólną obsługę dla następujących jednostek organizacyjnych Gminy Czerniejewo:

- Szkoła Podstawowa im. Onufrego Kopczyńskiego w Czerniejewie,

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żydowie,

- Przedszkole „Wróbelek Elemelek” w Czerniejewie,

- Przedszkole „Leśna Polana” w Żydowie,

- Klub Dziecięcy „Miś Uszatek” w Czerniejewie,

- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerniejewie,

2. Jednostką obsługującą jest Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo.

3. Jednostki, o których mowa w ust. 1 stają się jednostkami obsługiwanymi.

§ 2. 1. Do zakresu obowiązków realizowanych na rzecz wszystkich jednostek obsługiwanych określonych 
w §1 ust. 1, powierzonych jednostce obsługującej należy:

1) ogół spraw z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości;

2) prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej jednostek obsługiwanych;

3) obsługa płacowa, w szczególności obejmująca organizowanie wypłat wynagrodzeń, ewidencjonowanie 
danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach pracowników obsługiwanych placówek, potrącanie podatku 
dochodowego od osób fizycznych i rozliczanie z Urzędem Skarbowym, prowadzenie rozliczenia składek 
ZUS wraz z dokumentacją;

4) pomoc i koordynacja w opracowaniu planów finansowych dla jednostek obsługiwanych oraz 
w opracowywaniu zmian w tych planach wspólnie z dyrektorami jednostek;

5) realizowanie wspólnych i powierzonych zamówień na usługi i dostawy, w szczególności poprzez 
przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

6) prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków finansowych zewnętrznych, 
w tym unijnych na wsparcie działalności jednostek obsługiwanych;

2. W stosunku do jednostek oświatowych, wspólna obsługa obejmuje ponadto realizację zadań z zakresu 
oświaty, w szczególności:

1) prace statystyczne dotyczące gminnej oświaty;

2) sporządzanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, na podstawie informacji przekazywanych 
przez dyrektorów jednostek;

3) prowadzenie i koordynowanie działań dotyczących systemu informacji oświatowej oraz weryfikacji 
z arkuszem organizacyjnym poprawności danych wprowadzonych do tego systemu mających wpływ na 
wysokość części oświatowej subwencji ogólnej.

§ 3. Jednostka obsługująca współdziała z dyrektorami jednostek obsługiwanych w celu zapewnienia 
właściwych warunków funkcjonowania.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

do Uchwały nr III/31/18

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 27 grudnia 2018 roku

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym, gmina może zapewnić wspólną obsługę,
w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną m.in. jednostkom organizacyjnym gminy
zaliczanym do sektora finansów publicznych. Możliwość ta wprowadzona została ustawą z dnia 25 czerwca
2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Kompetencje w zakresie
zmienionych ustaw nadane zostały organom stanowiącym, które w celu zorganizowania wspólnej obsługi
jednostek organizacyjnych gminy, określają, w drodze uchwały, w szczególności:

1) jednostki obsługujące;

2) jednostki obsługiwane;

3) zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach wspólnej obsługi.

Zapisy niniejszej uchwały stanowią jednocześnie uregulowanie istniejącego stanu w zakresie obsługi
jednostek organizacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy w Czerniejewo.

W związku z powyższym, podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miasta i Gminy
Czerniejewo w dniu 17 grudnia 2018 roku.
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