
Projekt nr 11 

 

 

UCHWAŁA nr  

Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia ........... 2016 roku 

 

  

 

w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowej  

oświatowym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Giżycko  

 

 Na podstawie art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:  

 

§1. Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku, al. 1 Maja 14, jako jednostka 

obsługująca, będzie prowadził obsługę administracyjną, organizacyjną i finansową dla 

oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Giżycko. 

§2. Jednostkami obsługiwanymi przez jednostkę obsługującą, o której mowa w §1 są: 

1) Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku, ul. Drzymały 9; 

2) Przedszkole Miejskie nr 4 w Gizycku, ul. Jagiełły 3; 

3) Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Giżycku, ul. Wiejska 50; 

4) Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Dywizji Piechoty w Giżycku, ul. 3 Maja 21; 

5) Szkoła Podstawowa nr 6 w Giżycku, ul. Pionierska 13; 

6) Szkoła Podstawowa nr 7 im. Janusza Korczaka w Giżycku, ul. Wodociągowa 8; 

7) Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Giżycku, ul. Gimnazjalna 1; 

8) Gimnazjum nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku, ul. Warszawska 39. 

§3. Ustala się zakres obowiązków powierzonych w ramach wspólnej obsługi jednostce 

obsługującej, o której mowa w §1, na rzecz jednostek obsługiwanych wymienionych w §2:  

1) obsługa księgowa i finansowa – na podstawie ustawy o rachunkowości i ustawy 

o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw, z wyłączeniem 

kompetencji zastrzeżonych dla kierownika jednostki obsługiwanej; 

2) usługi informatyczne; 

3) wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy przez specjalistę – 

w uzgodnieniu z kierownikami jednostek obsługiwanych; 

4) obsługa prawna; 

5) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych 

na wniosek i w porozumieniu z kierownikami jednostek obsługiwanych, 

przedkładanie do zatwierdzenia kierownikom tych jednostek dokumentów związanych 

z zamówieniami publicznymi; 



6) prowadzenie na podstawie zawartych umów obsługi Międzyzakładowej Kasy 

Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty; 

7) wykonywanie innych zadań z zakresu oświaty, które wynikają z ustawy o systemie 

oświaty i Karty nauczyciela oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw. 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Giżycka. 

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

  
 Zgodnie z art. 10a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 446), który wszedł w życie 1 stycznia 2016 r., gmina może zapewnić wspólną 

obsługę administracyjną, organizacyjną i finansową jednostkom organizacyjnym gminy 

zaliczanym do sektora finansów publicznych. Wspólną obsługę może prowadzić m.in. inna 

jednostka organizacyjna gminy.  

 Ze względu na nowelizację art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty, stanowiącego 

do tej pory podstawę prawną działania Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli 

Giżycku, zachodzi konieczność oparcia funkcjonowania ww. zespołu o nową podstawę 

prawną tj. art. 10a i 10b ustawy o samorządzie gminnym. Scentralizowana obsługa szkół 

i przedszkoli, na mocy przepisów przejściowych, może się odbywać na podstawie 

dotychczasowej podstawy prawnej tylko do 31 grudnia br. Stąd wynika konieczność przyjęcia 

przedłożonego projektu.  


