
 

UCHWAŁA NR …/…/2017 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia … lutego 2017 r. 

 

 

w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Miasta Milanówka 

 

 

Na podstawie art. 10b ust. 1 i 2 w związku z art. 10a pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2016 r. poz. 446 ze. zm.) Rada Miasta Milanówka 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Z dniem 1 lipca 2017 r. wprowadza się wspólną obsługę dla następujących jednostek organi-

zacyjnych Miasta Milanówka: 

1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku; 

2) Straż Miejska w Milanówku. 

2. Z dniem 1 sierpnia 2017 r. wprowadza się wspólną obsługę dla następujących jednostek orga-

nizacyjnych Miasta Milanówka: 

1) Przedszkole nr 1 w Milanówku; 

2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Milanówku; 

3) Zespół Szkół Gminnych nr 1 im. ks. Piotra Skargi w Milanówku; 

4) Zespół Szkół Gminnych Nr 3 im. Fryderyka Chopina w Milanówku. 

3. Jednostką obsługującą jest Urząd Miasta Milanówka. 

4. Jednostki, o których mowa w ust. 1 i 2, stają się jednostkami obsługiwanymi. 

§ 2. 

1. Do zakresu obowiązków realizowanych na rzecz wszystkich jednostek obsługiwanych okre-

ślonych w §1 ust. 3, powierzonych jednostce obsługującej należy: 

1) ogół spraw z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości; 

2) prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej jednostek obsługiwanych; 

3) obsługa kadrowo-płacowa, w szczególności obejmująca organizowanie wypłat wynagro-

dzeń, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach pracowników obsłu-

giwanych placówek, potrącanie podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczanie z 

Urzędem Skarbowym, prowadzenie rozliczenia składek ZUS wraz z dokumentacją; 

4) prowadzenie akt osobowych pracowników jednostek obsługiwanych; 



 

5) pomoc i koordynacja w opracowaniu planów finansowych dla jednostek obsługiwanych 

oraz w opracowywaniu zmian w tych planach wspólnie z dyrektorami jednostek; 

6) realizowanie wspólnych i powierzonych zamówień na usługi i dostawy, w szczególności 

poprzez przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicz-

nych; 

7) prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków finansowych 

zewnętrznych, w tym unijnych na wsparcie działalności jednostek obsługiwanych; 

8) obsługa informatyczna; 

9) obsługa prawna. 

2. W stosunku do jednostek określonych w §1 ust. 3 pkt 1-4, wspólna obsługa obejmuje realiza-

cję zadań z zakresu oświaty, w szczególności: 

1) prace statystyczne dotyczące gminnej oświaty; 

2) sporządzanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, na podstawie informacji 

przekazywanych przez dyrektorów jednostek; 

3) prowadzenie i koordynowanie działań dotyczących systemu informacji oświatowej oraz 

weryfikacji z arkuszem organizacyjnym poprawności danych wprowadzonych do tego 

systemu mających wpływ na wysokość części oświatowej subwencji ogólnej. 

 

§ 3. 

Jednostka obsługująca współdziała z dyrektorami jednostek obsługiwanych w celu zapewnienia wła-

ściwych warunków funkcjonowania. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

§ 5. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Milanówka oraz w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r., z wyjątkiem § 2 ust. 1 pkt 6, który wchodzi w 

życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 

 

Przewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka 

 

 

mgr Małgorzata Trębińska



 

UZASADNIENIE: 

 

1 stycznia 2016 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy  

o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045), na mocy których gminy 

mogą organizować i prowadzić wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową  

i organizacyjną jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych, 

gminnym instytucjom kultury oraz innym zaliczanym do sektora finansów publicznych gminnym oso-

bom prawnym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z 

wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego. 

Znowelizowane przepisy ustawy (art. 10a-10d ustawy o samorządzie gminnym) przewidują, że organy 

stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do jednostek organizacyjnych nie po-

siadających osobowości prawnej, w drodze uchwał, postanawiają o zorganizowaniu ich wspólnej ob-

sługi, określając w szczególności: 

1) jednostki obsługiwane, 

2) jednostki obsługujące, 

3) zakres obowiązków powierzanych jednostkom obsługującym w ramach sprawowania wspól-

nej obsługi. 

Opierając się na art. 10b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, rolę jednostki obsługującej może peł-

nić Urząd Miasta Milanówka.  

Przeprowadzona analiza wykazała, że w jednostkach organizacyjnych Miasta Milanówka zatrudnienie 

pracowników finansowo-księgowych ma charakter jednoosobowy (lub w wymiarze części etatu), co 

może powodować problemy organizacyjne wynikające m.in. z braku wymienności czy zastępowalno-

ści pracowników. Jednocześnie w jednostkach realizowane są działania, które mają podstawy do obję-

cia ich wspólną obsługą. Dotyczy to np. obsługi prawnej, czy informatycznej. Te czynniki stanowią 

podstawę wprowadzenia wspólnej obsługi na rzecz jednostek organizacyjnych, której celem jest po-

prawa warunków pracy pracowników (praca w zespole, wyższa elastyczność), a także poprawa jakości 

obsługi przez zapewnienie jednolitych procedur i standardu działalności. 

Na mocy niniejszej uchwały z dniem 1 lipca 2017 roku wprowadza się wspólną obsługę administra-

cyjną, finansową i organizacyjną dla następujących jednostek budżetowych Miasta: Ośrodka Pomocy 

Społecznej i Straży Miejskiej. Natomiast z dniem 1 sierpnia 2017 r. wprowadza się wspólną obsługę w 

powyższym zakresie dla: Przedszkola Nr 1, Zespołu Szkół Gminnych Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2 

i Zespołu Szkół Gminnych Nr 3. Urząd Miasta Milanówka ustala się jako jednostkę obsługującą. Z 

uwagi na konieczność zapewnienia określonego czasu na przygotowanie jednostki do prowadzenia 

działalności statutowej oraz ułatwienia sporządzenia sprawozdania opisowego za I półrocze 2017 r. , 

zostały zróżnicowane terminy rozpoczęcia wspólną obsługi. 


