
    UCHWAŁA Nr ...................    Projekt 
RADY MASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

z dnia …………………….. r. 
 

w sprawie zmiany uchwały  Nr XVIII/154/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 
29 kwietnia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych 

Gminy Białobrzegi zaliczonych do sektora finansów publicznych 

Na podstawie art. 10a pkt 1 oraz 10b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.1), uchwala się co następuje: 

 

§ 1.  W uchwale Nr XVIII/154/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 kwietnia 
2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy 
Białobrzegi zaliczonych do sektora finansów publicznych w § 3 dodaje się punkt 6 o treści: 
„6) Publiczny Żłobek „Krasnal” w Białobrzegach.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 1 sierpnia 2017 r.   
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730. 



 

Uzasadnienie 

 
W związku z utworzeniem nowej jednostki budżetowej Publiczny Żłobek „Krasnal” w 
Białobrzegach, obejmuje się go wspólną obsługą  administracyjną, finansową i organizacyjną 
na takich samych zasadach jak dotychczas obsługiwane jednostki budżetowe (oświatowe) 
przez Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach. Pozwala na to art. 10a ustawy o samorządzie 
gminnym.   

Dyrektor Publicznego Żłobka nadal będzie posiadać kompetencje do dysponowania środkami 
publicznym zapewnionymi w planie finansowym oraz do zaciągania zobowiązań. Jak wynika 
z art. 10 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym całościowo po stronie jednostki obsługującej 
(Urzędu) będą obowiązki rachunkowe i sprawozdawcze. Dodatkowo Urząd zapewni wspólną 
obsługę prawną, informatyczną (tylko stanowiska administracyjne) oraz dotyczącą zamówień 
publicznych o wysokiej wartości.  

W celu zapewnienia właściwej obsługi finansowo-księgowej nowej jednostki w myśl 
obowiązujących przepisów oraz biorąc pod uwagę aspekty ekonomiczne tego rozwiązania -  
podjęcie powyższej uchwały uważa się za zasadne. 

 

 

 

 


