UCHWAŁA NR XXXIII/51/2021
RADY GMINY KRZYŻANOWICE
z dnia 19 lipca 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXIV.65.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 listopada
2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystyki w Krzyżanowicach z siedzibą w Tworkowie dla jednostek organizacyjnych Gminy
Krzyżanowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1-3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale nr 0007.XXIV.65.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 listopada 2016 roku
w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystyki
w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie dla jednostek organizacyjnych Gminy Krzyżanowice w § 2 dodaje się
pkt 13 w brzmieniu:
„13) Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2021r.

Przewodniczący Rady Gminy
Brunon Chrzibek

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C08644DF-1688-4086-BAC7-5B58E52A3027. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 10a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713,
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą“ Gmina może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności
administracyjną, finansową i organizacyjną:
1) jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych,
2) gminnym instytucjom kultury,
3) innym zaliczanym do sektora finansów publicznych gminnym osobom prawnym utworzonym na
podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw,
instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego – zwanym dalej "jednostkami
obsługiwanymi”.
Wspólną obsługę mogą prowadzić urząd gminy, inna jednostka organizacyjna gminy, jednostka
organizacyjna związku międzygminnego albo jednostka organizacyjna związku powiatowo-gminnego,
zwane dalej "jednostkami obsługującymi" (10b ust. 1 ustawy).
Stosownie do art. 10b ust. 2 ustawy, rada gminy w odniesieniu do jednostek obsługiwanych, o których
mowa w art. 10a pkt 1 ustawy tj. jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów
publicznych, określa w drodze uchwały, w szczególności:
1) jednostki obsługujące,
2) jednostki obsługiwane,
3) zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach wspólnej obsługi.
Dążenie do takiej zmiany jest między innymi związane z zwiększeniem elastyczności działania jednostki
obsługującej i ułatwienie współpracy między jednostkami obsługiwanymi.
Wobec powyższego podjęcie uchwały należy uznać za celowe i w pełni uzasadnione.
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