
UCHWAŁA NR XXII/224/2016
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 2 marca 2016 r.

w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, organizacyjnej, administracyjnej jednostki 
organizacyjnej Gminy Sandomierz – Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu 

Na podstawie art. 10a pkt 1 , art. 10 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 
U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje: 

§ 1. Zapewnia się wspólną obsługę finansową, administracyjną i organizacyjną jednostki organizacyjnej gminy 
Sandomierz- Świetlicy Środowiskowej. 

§ 2. 1.Jednostką organizacyjną obsługującą jest Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu. 

2.Jednostką organizacyjną gminy obsługiwaną jest Świetlica Środowiskowa. 

W ramach wspólnej obsługi powierza się do prowadzenia Samorządowemu Centrum Oświaty 
w Sandomierzu: 

1) prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości; 

2) obsługa bankowa; 

3) sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym; 

4) obsługa rozliczeń z ZUS, US i PFRON; 

5) przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji księgowej jednostki obsługiwanej; 

6) inwentaryzacja sald kont aktywów i pasywów oraz rozliczanie inwentaryzacji obsługiwanej jednostki; 

7) prowadzenie obsługi spraw kadrowych i płacowych pracowników świetlicy; 

8) prowadzenie spraw socjalnych pracowników świetlicy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2016r. 
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 10a ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminym, gmina może zapewnić wspólną obsługę, 
w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do 
sektora finansów publicznych. Wspólną obsługę mogą prowadzić urząd gminy, inna jednostka organizacyjna 
gminy, jednostka organizacyjna związku międzygminnego albo jednostka organizacyjna związku powiatowo-
gminnego. Rada gminy w odniesieniu do jednostek obsługiwanych, określa, w drodze uchwały, w szczególności 
jednostki obsługujące i jednostki obsługiwane oraz zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym 
w ramach wspólnej obsługi. 

Działające na terenie miasta Sandomierza Samorządowe Centrum Oświaty obsługuje placówki oświatowe, 
żłobek. Posiada zatem doświadczenie w zakresie wspólnej obsługi finansowej jednostek obsługiwanych. 

Powierzenie obsługi organizacyjno finansowej nowopowstałej jednostki organizacyjnejgminy - Świetlicy 
Środowiskowej przyczyni się do ograniczenia kadry zatrudnionej w jednostce a jednocześnie zapewni fachową 
obsługę finansową i wydatkowanie środków budżetowych zgodnie z obowiązującym prawem. 
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