UCHWAŁA NR XXXIII/318/18
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 16 stycznia 2018 r.
w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy w Pszczółkach
Na podstawie art.10a pkt 1, art.10b ust.1 i 2, art.18 ust.1 oraz art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 marca 2018 r. organizuje się wspólną obsługę jednostek organizacyjnych Gminy Pszczółki,
zaliczanych do sektora finansów publicznych.
§ 2. Jednostką obsługującą jest Urząd Gminy w Pszczółkach.
§ 3. Jednostkami obsługiwanymi są:
1) Przedszkole Gminne „Pszczółka Maja” w Pszczółkach, ul. Szkolna 6, 83-032 Pszczółki,
2) Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach, ul. Szkolna 4, 83-032 Pszczółki,
3) Szkoła Podstawowa w Skowarczu, ul. Gdańska 9, 83-032 Pszczółki,
4) Szkoła Podstawowa w Różynach, ul. Kościelna 2, 83-031 Łęgowo,
5) Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach, ul. Pomorska 25, 83-032 Pszczółki,
6) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach, ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki.
§ 4. Wspólna obsługa realizowana przez Urząd Gminy w Pszczółkach będzie obejmowała:
1) prowadzenie spraw jednostek wymienionych w § 3 pkt. 1-5 w zakresie obsługi finansowej, polegającej na
prowadzeniu obsługi księgowej jednostek obsługiwanych, a także w zakresie obsługi prawnej, polegającej na
konsultacji oraz weryfikacji zgodności z prawem całokształtu działalności jednostek obsługiwanych;
2) prowadzenia spraw jednostki wymienionej w § 3 pkt 6 w zakresie obsługi kadrowej, polegającej na
prowadzeniu całości spraw związanych z gospodarką kadrową jednostki obsługiwanej, a także w zakresie
obsługi prawnej, polegającej na konsultacji oraz weryfikacji zgodności z prawem całokształtu działalności
jednostki obsługiwanej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od dnia 1 marca 2018 r.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Pszczółki
Krzysztof Kutkowski
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UZASADNIENIE
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 Gminy w Pszczółkach. W związku z powyższym, podjęcie
uchwały uznaje się za zasadne.
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