
 

UCHWAŁA Nr …………….. 

Rady Miejskiej w Głogówku 

z dnia 29 grudnia 2015r.  

 

w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej  

i organizacyjnej szkół  i placówek, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Głogówek  

 
         Na podstawie art.30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z  2015 r. poz. 1515) oraz  art. 5  ust. 9  w  związku  z  art. 5c  ust. 1 ustawy  
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, 
poz. 2781,z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, 
Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 
227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120,poz. 818, 
Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, 
poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618,z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 
157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54,poz. 320, Nr 127, poz. 
857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 
149, poz. 887i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i poz. 979, z 2013 r. poz. 87,poz. 827, 
poz. 1191,poz. 1265, poz. 1317 i poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 7,poz. 290,poz. 538,poz. 
598,poz. 642,poz. 811,poz. 1146,poz. 1198 i poz. 1877. ) Rada Miejska w Głogówku 
uchwala, co następuje: 
 

         § 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2016 r. wprowadza się wspólną obsługę administracyjną, 

finansową i organizacyjną szkół  i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Głogówek. 

 
         2. Obsługę, o której mowa w ust. 1 wykonywać będzie Urząd Miejski w Głogówku. 

 
         §  2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka. 
 
         §  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U Z A S D N I E NIE do projektu uchwały 
 
w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół p 
i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głogówek  
 
Zgodnie z art. 5 ust. 7 pkt 3 i ust.9  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. 
U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm), do zadań organu prowadzącego szkołę lub 
placówkę należy w szczególności: zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym 
w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–6 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) Organy 
prowadzące mogą organizować wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną 
prowadzonych szkół i placówek. Kompetencje do podejmowania tej decyzji ma odpowiednio 
rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa (art. 5c pkt. 2 uoso). Wspólną obsługę 
finansową szkół i placówek mogą  prowadzić pracownicy urzędu . Zgodnie z ustawą o 
samorządzie gminnym Burmistrz  wykonuje swoje zadania, w tym w zakresie edukacji, przy 
pomocy pracowników urzędu. Podział zadań pomiędzy jednostki organizacyjne i/lub 
stanowiska pracy określa regulamin organizacyjny urzędu . 

Księgowość szkoły będzie prowadził pracownik urzędu  legitymujący się 
wymaganymi kwalifikacjami, posiadający imienne upoważnienie dyrektora szkoły. 
           Podstawowym celem wspólnej obsługi finansowej jest zapewnienie właściwej 
realizacji budżetu  m.in. poprzez :  
- rzetelne opracowanie planów finansowych obsługiwanych jednostek i ich aktualizowanie,     
-  prowadzenie analizy kosztów jednostkowych w obsługiwanych jednostkach, 
-  sprawowanie kontroli przestrzegania dyscypliny budżetowej przez obsługiwane jednostki. 

 
 
 


