
UCHWAŁA NR XVI/100/2020 
RADY GMINY PRZESMYKI 

z dnia 30 marca 2020 r. 

w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Przesmyki - Centrum Obsługi Jednostek 
w Przesmykach oraz powierzenia Urzędowi Gminy w Przesmykach wspólnej obsługi jednostek Gminy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art.10 a pkt 1, art 10 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), w związku z art. 12 ust.1 
pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. 
poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374) uchwala się co następuje: 

§ 1. Likwiduje się z dniem 30 czerwca 2020 r. jednostkę organizacyjną Gminy Przesmyki działającą w formie 
jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Obsługi Jednostek w Przesmykach. 

§ 2. Zadania zlikwidowanej jednostki wskazanej w § 1 przejmuje Urząd Gminy w Przesmykach, jako jednostka 
obsługująca. 

§ 3. Jednostkami obsługiwanymi są: 

1) Zespół Szkół w Przesmykach, 

2) Zespół Szkół w Łysowie. 

§ 4. Jednostka obsługująca zapewnia jednostkom obsługiwanym obsługę administracyjną, prawną, 
organizacyjną, finansową w tym z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości. 

§ 5. Do zakresu zadań jednostki obsługującej należy: 

1) obsługa finansowa - polegająca na prowadzeniu obsługi finansowej jednostek obsługiwanych, w tym z zakresu 
rachunkowości i sprawozdawczości; 

2) obsługa płacowa; 

3) obsługa prawna - polegająca na konsultacji oraz weryfikacji zgodności z prawem całokształtu działalności 
jednostek obsługiwanych; 

4) obsługa organizacyjna - polegająca na wsparciu administracyjno-organizacyjnym w ramach wszelkich 
prowadzonych zamówień w tym zamówień w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o Prawo zamówień 
publicznych wykonywanych  w imieniu i na rzecz jednostek obsługiwanych; 

§ 6. Mienie oraz dokumentację zlikwidowanej jednostki budżetowej, o której mowa w § 1, przejmuje Urząd 
Gminy w Przesmykach. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Przesmykach. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym organem
właściwym w zakresie likwidacji Centrum Obsługi Jednostek w Przesmykach jest Rada Gminy Przesmyki.

Likwidacja Centrum Obsługi Jednostek w Przesmykach, będącego jednostką budżetową, odbywa się w trybie
przewidzianym w art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych. Likwidując jednostkę
budżetową Rada Gminy określa przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie tej jednostki. Należności
i zobowiązania likwidowanej gminnej jednostki budżetowej przejmuje urząd właściwej jednostki samorządu
terytorialnego.

Zadania dotychczas wykonywane przez Centrum Obsługi Jednostek w Przesmykach realizować będzie Urząd
Gminy w Przesmykach.

Zgodnie z art. 10 a pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446),
gmina może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną
jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych. W myśl postanowień art. 10 b
ust. 2 ww. ustawy, Rada Gminy w drodze uchwały określa jednostkę obsługującą, jednostki obsługiwane oraz
zakres obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.
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