
UCHWAŁA NR XL/291/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek 
organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Żarów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 10a i art. 10b ust. 1 i ust. 2 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), Rada Miejska w Żarowie 
uchwala co następuje.

§ 1. 1. Obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Żarowie, Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach oraz Szkoły Podstawowej im. UNICEF 
w Imbramowicach zapewnia Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie będąca jednostką obsługującą dla 
wyżej wymienionych jednostek obsługiwanych.

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

3. Zakres obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi obejmuje całość 
spraw w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości i obsługi płacowej, z wyłączeniem kompetencji kierowników 
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych określonych w art. 10c ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym.

4. W przypadku Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach, obsługę płacową będzie wykonywać 
pracownik tej szkoły.

§ 2. 1. Obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną Przedszkola Miejskiego „Bajkowe Przedszkole” 
w Żarowie i Żłobka Miejskiego w Żarowie zapewnia Przedszkole Miejskie „Bajkowe Przedszkole” w Żarowie 
będące jednostką obsługującą dla wyżej wymienionych jednostek obsługiwanych.

2. Wspólną obsługę placówek obsługiwanych wymienionych w ust. 1 wykonywać będą pracownicy zatrudnieni 
w Przedszkolu Miejskim „Bajkowe Przedszkole” w Żarowie jako jednostce obsługującej.

3. Zakres obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi obejmuje całość 
spraw w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości i obsługi płacowej, z wyłączeniem kompetencji kierowników 
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych określonych w art. 10c ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 4. Traci moc uchwała nr XIX/165/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie 
organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej żłobka, przedszkola i  szkół dla których 
Gmina Żarów jest organem prowadzącym.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2017 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie

Roman Konieczny
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10a ustawy z dnia 8 marca 2016r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 z pózn.
zm.) „Gmina może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną (…)
jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych (…) zwanym dalej "jednostkami
obsługiwanymi” ”.

Wspólną obsługę może prowadzić jednostka organizacyjna gminy, wobec czego Szkoła Podstawowa im. Jana
Brzechwy w Żarowie będzie jednostką obsługującą dla pozostałych dwóch szkół podstawowych, natomiast
Przedszkole Miejskie „Bajkowe Przedszkole” w Żarowie będzie jednostką obsługującą dla Żłobka Miejskiego
w Żarowie – jednostki obsługiwanej.

Dodatkowo w uchwale określa się zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach
wspólnej obsługi, zgodnie z art. 10b ust. 2 pkt 3 w/w ustawy.

Powyższa zmiana związana jest z włączeniem Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie do Szkoły Podstawowej
im. Jana Brzechwy w Żarowie, a w konsekwencji reorganizacją szkolnictwa w gminie.

Sporządziła:

Aleksandra Walada

Referent ds. oświaty i kultury
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