UCHWAŁA NR XXII/127/2016
RADY GMINY DOBRE
z dnia 4 listopada 2016 r.
sprawie wyznaczenia jednostki obsługującej dla jednostek obsługiwanych oraz zakresu
obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi
administracyjnej, finansowej i organizacyjnej
Na podstawie art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz.1579) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyznacza się Centrum Usług Wspólnych w Dobrem jako jednostkę obsługującą
jednostki obsługiwane określone w § 2, w ramach wspólnej obsługi administracyjnej,
finansowej i organizacyjnej,
§ 2. Jednostkami obsługiwanymi przez Centrum Usług Wspólnych są:
1) Zespół Szkół w Dobrem,
2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzywosądzy,
3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczynie,
4) Publiczne Przedszkole w Dobrem,
5) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem.
§ 3. Określa się zakres obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach
wspólnej obsługi:
1) obsługa finansowa– polegająca na prowadzeniu scentralizowanej obsługi finansowo księgowej jednostek obsługiwanych,
2) obsługa kadrowo – płacowa jednostek obsługiwanych,
3) obsługa organizacyjna – polegająca na wspólnej organizacji zamówień publicznych
w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.
z 2015 r. poz 2164 z późn. zm.).
4) obsługa i rozliczenia finansowe projektów realizowanych ze środków zewnętrznych,
5) prowadzenie spraw na mocy zawartych porozumień.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega podaniu do
publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Dobre.
Przewodniczący Rady
Tomasz Kuźba

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 10b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r.
poz. 446 z późn. zm.) gmina może zapewnić wspólną obsługę administracyjną, finansową
i administracyjną jednostkom organizacyjnym gminy.
Taką obsługę na rzecz jednostek określonych w § 2 przedmiotowej uchwały wykonywać
będzie Centrum Usług Wspólnych w Dobrem. Stąd też w myśl przepisu art 10b ust 2 ustawy
o samorządzie gminnym, rada gminy zobowiązania jest do podjęcia uchwały, w której
wskazuje

jednostkę

obsługującą,

jednostki

obsługiwane

oraz

powierzonych jednostkom obsługującym w ramach wspólnej obsługi.
Mając na względzie powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

zakres

obowiązków

