
UCHWALA Nr 218IXXXV/2018 
RADY GMINY NOWE MIASTO 

z dnia 25 kwietnia 2018 roku 

w sprawie 	 zapewnienia wspolnej obslugi finansowej jednostce organizacyjnej 
zaliczanej do sektora finansow publicznych, dla ktorej organem 
prowadz~cym jest Gmina Nowe Miasto 

Na podstawie art. 1 Oa pkt 1, art. 1 Ob ust.l i 2, art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust.2 pkt 2 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz,!dzie gmirmym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z p6Zn. 
zm.) uchwala siy, co nastypuje: 

§1 
Zapewnia siy wsp61n,! obslugy finansow'! jednostki organizacyjnej zaliczanej do sektora 
finans6w publicznych, dla kt6rej organem prowadz'!cym jest Gmina Nowe Miasto. 

§2 
Jednostk,! obsluguj,!c,! jest Urz'!d Gminy Nowe Miasto. 

§3 
Jednostk,! obslugiwan,! jest Przedszkole Samorz'!dowe im. Misia Uszatka w Nowym MieScie, 
ul. Ciechanowska 17. 

§4 
Do zakresu obowi'!Zk6w powierzonych jednostce obsluguj,!cej w ramach wsp61nej obslugi 
nalezy prowadzenie pelnej ksiygowosci finansowej w tym: 
1) ksiygowanie dochod6w i wydatk6w; 
2) prowadzenie obslugi placowej; 
3) wykonywanie dyspozycji srodkami pieniyznymi zleconych przez kierownika jednostki 

obslugi wanej; 
4) organizacja i prowadzenie obslugi bankowej i obslugi kasowej; 
5) rozliczanie inwentaryzacji skladnik6w maj'!tkowych; 
6) sporz,!dzanie sprawozdaiJ. finansowych i budzetowych oraz przedkladanie odpowiednim 

organom; 
7) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-ksiygowej; 
8) wsp61praca w zakresie sporz,!dzania sprawozdan rzeczowo-finansowych i statystycznych; 
9) przygotowywanie wsp61nie z kierownikiem jednostki obslugiwanej projekt6w plan6w 

finansowych, plan6w finansowych oraz zmian w planach finansowych oraz prowadzenie 
biez'!cej analizy wykonywania plan6w. 

§5 
Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy Nowe Miasto. 

§6 
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dniajej ogloszenia w Dzienniku Urzydowym 
Wojew6dztwa Mazowieckiego. 



• 


UZASADNIENIE 

do Uchwaly Nr 2181XXXV/2018 Rady Gminy Nowe Miasto 


z dnia 25 kwietnia 2018 roku 


Zgodnie z zapisami ustawy 0 samorz~dzie gminnym, gmina moze zapewnic wsp61n~ 
obsrugy, w szczeg61nosci administracyjn~, finansow~ i organizacyjn~ m.in. jednostkom 
organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finans6w publicznych. Mozliwosc ta 
wprowadzona zostala ustaw~ z dnia 25 czerwca 2015 roku 0 zmianie ustawy 0 samorz~dzie 

gminnym oraz niekt6rych innych ustaw. Kompetencje w zakresie zmienionych ustaw nadane 
zostaly organom stanowi~cym, kt6re w celu zorganizowania wsp61nej obslugi jednostek 
organizacyjnych gminy, okreslaj~, w drodze uchwaly, w szczeg61nosci: 
1) jednostki obsluguj~ce; 
2) jednostki obsrugiwane; 
3) zakres obowi¥k6w powierzonych jednostkom obsluguj~cym w ramach wsp61nej obslugi. 

Zapisy niniejszej uchwaly stanowi~ jednoczesnie uregulowanie istniej~cego stanu w zakresie 
obslugi jednostek organizacyjnych przez Urz~d Gminy Nowe Miasto. 

W zwi~zku z powyzszym, podjycie uchwaly uznaje siy za zasadne. 


