
UCHWAŁA NR XXII/179/20 
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO 

z dnia 4 listopada 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/31/18 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 2020 r., poz.713 ze zm.)  Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje: 

§ 1. ust. 1 Uchwały Nr III/31/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi 
administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Czerniejewo otrzymuje 
następujące brzmienie: 

„ 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, 

᠆ Klub Dziecięcy „Kolorowy Domek” w Żydowie”.. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 listopada 2020 r.
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXII/179/20

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 04 listopada 2020 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.

Uchwałą Nr XX/161/20 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 26 sierpnia 2020 r. utworzono nowa
jednostkę organizacyjną Gminy Czerniejewo – Klub Dziecięcy „Kolorowy Domek” w Żydowie. Planowane
rozpoczęcie działalności Klubu jest na dzień 16 listopada 2020r. Niniejszą uchwałą postanowiono
o włączeniu nowej jednostki organizacyjnej do Centrum Usług Wspólnych, jakim jest Urząd Miasta
i Gminy 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 21 października 2020 roku.
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