
 

 

 

U C H W A Ł A   Nr 42/VI/2015 

Rady Gminy Nowe Miasto 

z dnia 19 maja 2015 roku 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Nowym Mieście 

  

 
 Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz. 594,  z późn. zm.) w związku z art. 

110 ustawy z dnia  12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 roku, poz. 

163) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

W załączniku do uchwały Nr 40/IX/2011 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 15 lipca 

2011 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej           

w Nowym Mieście w rozdziale IV „Gospodarka finansowa i mienie” § 11 

otrzymuje następujące brzmienie: 

       

     „1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w 

          samorządowych jednostkach budżetowych. 

2. Księgowość prowadzona jest w Ośrodku przez głównego księgowego zatrudnionego 

w Ośrodku.   

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy uchwalony 

przez Radę Gminy Nowe Miasto. 

4. Ośrodek posiada rachunki bankowe utworzone na zasadach określonych dla 

jednostek budżetowych.  

5. W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oraz gospodarowania powierzonym 

mieniem Ośrodek kieruje się zasadami rzetelności, efektywności i celowości ich 

wykorzystania.” 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Uzasadnienie 

do uchwały Nr 42/VI/2015 

Rady Gminy Nowe Miasto 

z dnia  19 maja 2015 roku 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej został utworzony na podstawie uchwały              

Nr IX/44/90 Gminnej Rady Narodowej w Nowym Mieście z dnia 25 kwietnia 1990 

roku. 

Statut Ośrodka przyjmowany jest w drodze uchwały Rady Gminy Nowe Miasto. 

W związku z koniecznością zatrudnienia głównego księgowego niezbędne jest 

wprowadzenie zmian w statucie Ośrodka. Zatrudnienie głównego księgowego                         

w jednostce organizacyjnej gminy, jaką jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                   

w Nowym Mieście znajduje nie tylko uzasadnienie, ale też wymóg w przepisach ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). 

Zatrudnienie głównego księgowego w Ośrodku wiąże się również z realizacją zaleceń  

pokontrolnych  Wojewody Mazowieckiego. 
 


