
UCHWAŁA NR 454/2022 
RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej prowadzonych 
szkół i przedszkoli. 

Na podstawie art. 10a-10d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 
z późn. zm.), art.10 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2021r. poz. 1082 z późn. 
zm.) Rada Gminy Przemęt uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną prowadzonych przez Gminę 
Przemęt szkół i przedszkoli według następującego przyporządkowania: 

1.1. Jednostką obsługującą jest Szkoła Podstawowa im. Edwarda Tomińskiego w Buczu. 

1.2. Jednostkami obsługiwanymi są: 

1) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kluczewie; 

2) Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Buczu. 

2.1. Jednostką obsługującą jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochach. 

2.2. Jednostkami obsługiwanymi są: 

1) Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Mochach; 

2) Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi. 

3.1. Jednostką obsługującą jest Zespół Szkół w Przemęcie. 

3.2. Jednostką obsługiwaną jest: 

1) Przedszkole Samorządowe w Przemęcie. 

§ 2. W ramach wspólnej obsługi powierza się jednostce obsługującej obowiązki w zakresie: 

1) obsługi finansowej; 

2) obsługi kadrowej; 

3) obsługi płacowej; 

4) prowadzenie zadań w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości; 

5) prowadzenie dokumentacji finansowo - księgowej; 

6) obsługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

7) prowadzenie spraw organizacyjnych i administracyjnych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVI/157/2012  Rady Gminy Przemęt z dnia 19 czerwca 2012 r. 
w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej prowadzonych szkół  
i przedszkoli. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy w Przemęcie. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Przemęt 

 
 

Elżbieta Wita 
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Uzasadnienie 

 

do uchwały Nr 454/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zorganizowania 
wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej prowadzonych szkół i przedszkoli. 

 

Zgodnie z art. 10 a pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 
poz.559 z późn. zm.) organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do jednostek 
organizacyjnych gminy, zaliczanych do sektora finansów publicznych, mogą postanowić o zorganizowaniu 
wspólnej obsługi organizacyjnej, administracyjnej i finansowej. Rada Gminy na podstawie art. 10b ust. 2 ww. 
ustawy, określa w drodze uchwały, w odniesieniu do jednostek obsługiwanych: jednostkę obsługującą, jednostki 
obsługiwane i zakres obowiązków powierzonych jednostce obsługiwanej w ramach wspólnej obsługi. Do 
wspólnego prowadzenia przez jednostkę obsługującą, mogą być przekazane obowiązki z zakresu rachunkowości 
i sprawozdawczości. 

Wprowadzenie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej prowadzonych przez Gminę 
Przemęt szkół i przedszkoli ma uzasadnienie ekonomiczne oraz organizacyjne. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne. 
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