
UCHWAŁA NR XXV/179/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół, dla których 
Gmina Żarów jest organem prowadzącym. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 9 i art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Obsługę  administracyjną, finansową i organizacyjną Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Żarowie oraz Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach zapewnia Szkoła Podstawowa im. Jana 
Brzechwy w Żarowie. 

2. Wspólną obsługę placówek wymienionych w ust. 1 wykonywać będą pracownicy zatrudnieni w Szkole 
Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie. 

3. Tryb oraz zasady obsługi, o której wyżej mowa zostaną określone w porozumieniach zawartych pomiędzy 
Dyrektorami placówek, o których mowa w ust. 1. 

§ 2. 1. Obsługę finansową Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz Szkoły Podstawowej im. UNICEF 
w Imbramowicach zapewnia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie. 

2. Wspólną obsługę finansową placówek wymienionych w ust. 1 wykonywać bedą pracownicy zatrudnieni 
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie. 

3. Tryb oraz zasady obsługi, o której wyżej mowa określone zostaną w porozumieniach zawartych pomiędzy 
Dyrektorami placówek, o których mowa w ust. 1. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2012r. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 
z późn zm.)  "(...) organy prowadzące szkoły i placówki mogą tworzyć jednostki obsługi ekonomiczno-
administracyjnej szkół i placówek lub organizować wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną 
prowadzonych szkół i placówek (...)". Mając na uwadze powyższe, proponuje się połączenie obsługi 
administracyjnej, finansowej i organizacyjnej Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach oraz Szkoły 
Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie. Pracownicy szkoły w Żarowie pełniliby pełną obsługę Szkoły 
Podstawowej w Mrowinach. 

Jednocześnie proponuje się połączenie obsługi finansowej Szkoły Podstawowej im. UNICEF i Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Żarowie. W Szkole Podstawowej w Imbramowicach pozostałby jedynie pracownik do obsługi 
administracyjnej i organizacyjnej. Natomiast obsługę finansową pełniłby pracownik gimnazjum. Powyższe zmiany 
związane są z zasadą racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, a tym samym wprowadzaniem planu 
oszczędnościowego w gminnych szkołach, które z roku na rok pochłaniają coraz więcej środków pieniężnych. 
Dokonane zmiany nie przyczynią się do pogorszenia realizacji wszystkich zadań szkolnych. 

W związku z powyższym, uzasadnionym wydaje się podjęcie niniejszej uchwały. 

Sporządziła: 

Katarzyna Janik 

Podinspektor ds. Oświaty i Kultury. 
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