
UCHWAŁA NR XXVIII/196/2016
RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie organizacji wspólnej obsługi szkół przez Urząd Gminy Drawsko prowadzonych przez Gminę 
Drawsko

Na podstawie art. 10a pkt 1) i 10b ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 5 ust. 7 pkt 3) i art. 5 ust.9 w związku z art. 5c 
pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami), Rada Gminy 
Drawsko uchwala, co następuje: 

§ 1. Organizuje się wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną dla następujących jednostek 
obsługiwanych: 

1) Szkoła Podstawowa im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Drawskim Młynie, 

2) Szkoła Podstawowa im. Józefa Noji w Pęckowie, 

3) Szkoła Podstawowa im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku, 

4) Szkoła Podstawowa im. Józefa Chociszewskiego w Chełście, 

5) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Piłce, 

6) Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku, 

7) Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Drawsku.

§ 2. Jednostką obsługującą jednostki obsługiwane wyszczególnione w §1 jest Urząd Gminy Drawsko. 

§ 3. Zakres obowiązków powierzonych w ramach wspólnej obsługi obejmował będzie: 

1) prowadzenie czynności i dokumentacji z zakresu obsługi kadrowo-płacowej, w tym dokumentacji 
pracowników, 

2) prowadzenie czynności i dokumentacji z zakresu spraw finansowych oraz rachunkowość i sprawozdawczość, 
w tym prowadzenie rachunków bankowych oraz dokonywania rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym, 

3) prowadzenie czynności i dokumentacji z zakresu spraw administracyjnych, w tym prawnych, 

4) prowadzenie czynności i dokumentacji z zakresu spraw organizacyjnych, w tym prowadzenie zamówień 
publicznych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 4. Szczegółowe zasady prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej 
określone zostaną w porozumieniach zawartych pomiędzy każdą z jednostek obsługiwanych a jednostką 
obsługującą. 

§ 5. W przypadku realizacji obowiązków powierzonych w ramach wspólnej obsługi, po wejściu w życie 
uchwały, które będą dotyczyły roku 2016, realizacja tych obowiązków będzie następować na zasadach określonych 
w zawartych porozumieniach na podstawie niniejszej uchwały. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko. 
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Drawsko 

Edward Wiewiórka
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Uzasadnienie
w sprawie organizacji wspólnej obsługi szkół przez Urząd Gminy Drawsko prowadzonych przez Gminę Drawsko. 
Zmianą ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 lipca 2015r. w gminach wspólna 
obsługa może być tworzona i prowadzona na podstawie art. 10a–10d dodanych do ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.). Rada gminy – stosownie do 
regulacji nowego art. 10b ust. 2 – w odniesieniu do jednostek obsługiwanych, wymienionych w art. 10a pkt 1 (tj. 
jednostek organizacyjnych gminy, w tym samorządowych jednostek budżetowych lub samorządowych zakładów 
budżetowych), zobowiązana została do określenia, w drodze uchwały, w szczególności: 1) jednostek 
obsługujących, 2) jednostek obsługiwanych, 3) zakresu zadań powierzonych jednostkom obsługującym w ramach 
wspólnej obsługi. Wspólną obsługę powyższych placówek wykonywać będą pracownicy zatrudnieni w Urzędzie 
Gminy w Drawsku. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
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