
UCHWAŁA 
RADY GMINY SMYKÓW 

z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

 NR 137/XVI/ 2020 

w sprawie organizacji wspólnej obsługi  placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Smyków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  9 lit. „h” i art.40 ust.2 pkt 2 w związku z art. 10a i art. 10b ust. 1 i 2 art.10 d  
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2020r, poz.713 z późn. zm), oraz 
art. 28 ust.3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radę (UE) 2016/679                                                           
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Rada Gminy 
Smyków uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zapewnia się wspólną obsługę jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów 
publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Smyków. 

2. Jednostką organizacyjną obsługującą jest Urząd Gminy w Smykowie. 

3. Jednostkami organizacyjnymi obsługiwanymi są: 

a) Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego „ Hubala” w  Miedzierzy 

b) Szkoła Podstawowa w Królewcu, 

c) . Przedszkole w Smykowie 

d) Punkt Przedszkolny w Królewcu przy  Szkole Podstawowej w Królewcu 

e) Punkt Przedszkolny w Miedzierzy  przy  Szkole Podstawowej w Miedzierzy 

§ 2. W ramach wspólnej obsługi jednostka obsługująca zapewnia jednostkom obsługiwanym obsługę 
z zakresu: 

1) administracji; 

2) finansów; 

3) organizacji; 

4) kadr; 

5) płac; 

6) rachunkowości; 

7) sprawozdawczości; 

8) bezpieczeństwa i higieny pracy; 

9) ochrony przeciwpożarowej; 

10) ochrony danych osobowych; 

11) obsługi prawnej; 

12) obsługi informatycznej; 

13) obsługi ubezpieczeniowej; 

14) zamówień publicznych; 

§ 3. Szczegółowy zakres obowiązków powierzonych w jednostce obsługującej, a także zasady realizacji 
zadań w ramach wspólnej obsługi zostanie określony w porozumieniach zwartych pomiędzy jednostką 
obsługującą a poszczególnymi jednostkami  obsługiwanymi. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smyków. 
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§ 5. Traci moc uchwała Nr 128/XX/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 28 listopada 2016 roku 
w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjno-kadrowo-finansowej szkół prowadzonych przez 
Gminę Smyków 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Smyków 

 
 

Danuta Jarek 
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UZASADNIENIE

Przepisy ustawy (art. 10a-10d ustawy o samorządzie gminnym) dały możliwość organom
stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do jednostek organizacyjnych,
podjęcia w drodze uchwał, organizacji wspólnej obsługi, określając w szczególności: jednostki
obsługiwane, jednostki obsługujące, zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługujących
w ramach sprawowania wspólnej obsługi.
Obowiązująca Uchwała Nr 128/XX/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 28 listopada 2016 roku
w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjno-kadrowo-finansowej szkół prowadzonych
przez Gminę Smyków wymaga zmiany w zakresie jednostek obsługiwanych, jednostek
obsługujących, zakresu obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym, a także zasad
realizacji zadań w ramach wspólnej obsługi.
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