
Projekt

z dnia  25 września 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY WALCE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie określenia jednostki obsługującej i obsługiwanych jednostek oświatowych, prowadzonych 
przez Gminę Walce oraz zakresu obowiazków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej 

obsługi

Na podstawie art. 10a pkt 1 oraz art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 9a ust. 1 i 2  w zwiazku z art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 
2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.409 ze zm.) Rada Gminy Walce 
uchwala, co następuje:

§ 1. Jednostką obsługującą, prowadzącą wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną dla 
jednostek wskazanych w § 2 jest Gminny Zespół Oświaty w Walcach.

§ 2. Jednostkami obsługiwanymi przez Gminny Zespół Oświaty w Walcach określa się, takie jednostki jak:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Walcach ul. Lipowa 2;

2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Brożcu ul. Reymonta 65;

3) Publiczne Przedszkole w Walcach ul. Konopnickiej 6;

4) Publiczne Przedszkole w Brożcu ul. Miodowa 28;

5) Publiczny Żłobek w Walcach ul. Konopnickiej 8.

§ 3. W ramach wspólnej obsługi, o której mowa w § 1 i § 2 jednostka obsługująca wykonuje następujący 
zakres obowiązków:

1) obsługę administracyjną, w tym prawną;

2) obsługę finansową;

3) prowadzenie rachunkowości zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy o rachunkowości w tym zakresie;

4) sporządzanie sprawozdań finansowych oraz budżetowych;

5) obsługę organizacyjną.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XVII/142/2016 Rady Gminy w Walcach z dnia 26 października 2016 r. 
w sparwie określenia jednostki obsługującej i obsługiwanych jednostek oświatowych, prowadzonych przez 
Gminę Walce oraz zakresu obowiazków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 r. 
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