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UCHWAŁA NRLXIV.416.2021 

RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

o zmianie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do 

sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kunów 

Na podstawie  art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1, 2, 4 i 5, art. 10c ust. 2 i art. 10d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), art. 54 ust. 2a, art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVI.103.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie 

organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Kunów, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 2 skreśla się pkt 2; 

2) w § 3 w pkt 3, 8, 12 i 13 wyrazy „jednostek obsługiwanych” zastępuje się wyrazami "jednostki 

obsługiwanej"; 

3) w § 3 w pkt 4 i 9 wyrazy „jednostkach obsługiwanych" zastępuje się wyrazami "jednostce obsługiwanej”; 

4) w § 3 pkt 10 i 11 otrzymują brzmienie: 

„10) prowadzenie ewidencji środków finansowych posiadanych i wykorzystywanych przez placówkę oraz 

udzielanie dyrektorowi tej placówki bieżących informacji o stanie posiadanych na koncie placówki 

środków; 

11) udzielanie dyrektorowi pomocy i konsultacji w zakresie przestrzegania dyscypliny budżetowej, 

nadzoru nad zabezpieczeniem mienia, racjonalnego i celowego wykorzystania środków finansowych 

i składników majątkowych będących w jego dyspozycji;”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kunowie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Kunowie 

 

 

Piotr Bek 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 10a pkt 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1372 i 1834) gmina może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową 

i organizacyjną jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych. Taka 

obsługa została zapewniona na mocy uchwały Nr XVI.103.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 

sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora 

finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kunów, dwóm placówką 

oświatowym, w tym Publicznej Szkole Podstawowej im. Witolda Gombrowicza w Dołach Biskupich.  

W związku z tym, że z dniem 31 sierpnia 2020 r. ww. placówka oświatowa została zlikwidowana należy 

wykreślić ją z przedmiotowej uchwały. 

Mając powyższe na uwadze należało podjąć uchwałę. 

  


