
UCHWAŁA NR XVII/102/2020 
RADY GMINY ZBÓJNO 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do 
sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbójno 

Na podstawie art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1 i 2 i art. 10c ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVII.157.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji 
wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których  
organem prowadzącym jest Gmina Zbójno, wprowadza się następujące zmiany: 

1. W §1 ust.3 dodaje się punkt 5 w brzmieniu: 

„5) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie”;. 

2. w §1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W ramach wspólnej obsługi jednostce obsługującej powierza się obowiązki: 

1) jednostek wymienionych w ust. 3 w punktach od 1 do 4 -  w całości w zakresie rachunkowości 
i sprawozdawczości oraz obsługi płacowej pracowników jednostek obsługiwanych, 

2) jednostki wymienionej w ust. 3 pkt 5 – w zakresie obsługi kasowej.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mieczysław Pankiewicz 
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Uzasadnienie

zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych
zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbójno

1. Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego w dziedzinie,
która ma być unormowana oraz wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem
prawnym:

Od 1 stycznia 2017 r. Urząd Gminy Zbójno, jako jednostka obsługująca, przejęła w całości obsługę
w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości oraz obsługi płacowej pracowników dla jednostek
oświatowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie w ramach własnych struktur realizuje zadania w ramach
gospodarki finansowej, z wyjątkiem obsługi kasowej, którą zapewnia bank prowadzący obsługę budżetu
gminy.

Ze względu na niewielką ilość wypłacanych świadczeń w formie gotówkowej Urząd Gminy Zbójno jest
w stanie zapewnić tę obsługę. Siedziby GOPS i UG mieszczą się w tym samym budynku.

2. Charakterystyka przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym
w szczególności skutków finansowych:

Zmniejszenie wydatków – prowizja bankowa.

3. Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień, jeżeli
obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

Nie dotyczy
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