
 

UCHWAŁA NR LIX/300/2022 

RADY GMINY TCZÓW 

z dnia 29 sierpnia 2022 r. 

 

w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Tczów zaliczanych  

do sektora finansów publicznych. 

 

Na podstawie art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1 i 2, art. 10c i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 559  

z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, str.1), Rada Gminy Tczów uchwala  

co następuje: 

 

§ 1. 1. Zapewnia się wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną dla 

następujących jednostek organizacyjnych gminy Tczów zaliczanych do sektora finansów 

publicznych – jednostki obsługiwane: 

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczowie, 

2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzezinkach Starych, 

3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Janowie, 

4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej św. Jadwigi w Rawicy, 

5) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tczowie, 

6) Przedszkole Gminne w Tczowie, 

7) Gminny Żłobek w Tczowie. 

2. Wspólną obsługę dla jednostek wskazanych w ust. 1 prowadzić będzie Urząd Gminy  

w Tczowie – jednostka obsługująca. 

 

§ 2. Określa się zakres obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach 

wspólnej obsługi: 

1) określenie polityki rachunkowości, 

2) prowadzenie rozliczeń finansowo – księgowych oraz obowiązującej rachunkowości, 

3) prowadzenie ewidencji składników majątkowych, 

4) prowadzenie ewidencji w zakresie wydatków rzeczowych, 

5) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości, 

6) naliczenie i wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracji  

i obsługi, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, naliczanie  

i odprowadzanie związanych z tym świadczeń obligatoryjnych na rzecz ZUS, US 

i innych podmiotów, 

7) prowadzenie rozliczeń VAT, 



8) prowadzenie postępowań udzielanych na podstawie ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

9) gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dowodów księgowych zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, 

10) prowadzenie akt osobowych pracowników, 

11) wyznaczenie wspólnego Inspektora Ochrony Danych. 

 

§ 3. Traci moc uchwała nr XVI/90/2019 Rady Gminy Tczów z dnia 29 października 2019 r.  

w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów 

publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tczów. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tczów. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

Na oryginale podpisała 

Przewodnicząca Rady Gminy Tczów 
Katarzyna Gleguła 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Stosownie do art. 10a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), gmina może zapewnić wspólną 

obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną jednostkom 

organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych. W myśl z kolei art. 10b 

ust. 1 ww. ustawy, wspólną obsługę mogą prowadzić urząd gminy, inna jednostka 

organizacyjna gminy, jednostka organizacyjna związku międzygminnego albo jednostka 

organizacyjna związku powiatowo-gminnego.  

Wprowadzenie niniejszej uchwały podyktowane jest zmianą w strukturze jednostek 

organizacyjnych Gminy Tczów, zaliczanych do sektora finansów publicznych. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 
Na oryginale podpisała 

Przewodnicząca Rady Gminy Tczów 

Katarzyna Gleguła 

 
 


