UCHWAŁA NR XXXII/223/2017
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 29 maja 2017 r.
w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych
do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Książ Wlkp.
Na podstawie art. 10a pkt 1 i art. 10b ust. 2 oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Organizuje się z dniem 1 września 2017 r. wspólną obsługę finansową jednostek
organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Książ Wlkp.
2. Jednostką wyznaczoną do obsługi finansowej, o której mowa w ust. 1 jest Urząd Miejski w Książu
Wlkp., zwany dalej Jednostką obsługującą.
3. Jednostkami organizacyjnymi,
obsługiwanymi, są:

o których

mowa

w ust.1,

zwanymi

dalej

Jednostkami

1) Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym;
2) Szkoła Podstawowa im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach;
3) Szkoła Podstawowa im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp.;
4) Szkoła Podstawowa im. Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach;
5) Przedszkole w Książu Wlkp.
§ 2. Jednostka obsługująca zapewnia jednostkom obsługiwanym:
1) obsługę płacową;
2) obsługę finansową;
3) obsługę księgową;
4) obsługę sprawozdawczości;
5) dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Państwowym
Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
6) realizację dochodów przysługujących jednostkom obsługiwanym.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXII/223/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 maja 2017 r.
Nowelizacja ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w art. 10a pkt 1 (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 ze zm.) wprowadziła regulację, zgodnie z którą organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego w odniesieniu do jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora
finansów publicznych, może postanowić o zorganizowaniu dla tych jednostek wspólnej obsługi
organizacyjnej, administracyjnej i finansowo-księgowej.
Rada Miejska w Książu Wlkp. działając na podstawie ww. upoważnienia oraz w oparciu
o art. 10b ust.2 ustawy o samorządzie gminnym, określiła w drodze niniejszej uchwały gminne jednostki
organizacyjne działające w zakresie oświaty (jednostki obsługiwane), w odniesieniu do których jednostką
obsługującą będzie Urząd Miejski w Książu Wlkp., któremu z kolei w ramach wspólnej obsługi
powierzono w § 2 uchwały, określony zakres obowiązków.
Jednocześnie - w celu zapobieżenia powstaniu wątpliwości co do zakresu kompetencji
przekazywanych jednostce obsługującej - ustawowo zastrzeżono, że zakres wspólnej obsługi nie może
obejmować kompetencji kierowników jednostek obsługiwanych do dysponowania środkami
publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego.
Z uwagi na fakt, iż nie ma innych - jak tylko poprzez podjęcie stosownej uchwały -możliwości
osiągnięcia założonego celu, podjęcie niniejszej uchwały jest jak najbardziej uzasadnione.
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