
PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR ……../…../20 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

Z dnia ……………2020 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 248/XXX/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 lutego 2017r.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.2019.poz.506 ze zm.) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

§ 1 

 

Paragraf 1 ust 1 Uchwały nr 248/XXX/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 lutego 2017 w 
sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Miasta Milanówka otrzymuje 

brzmienie: 

 
 

1. Wspólną obsługą zostają objęte następujące jednostki organizacyjne Miasta Milanówka: 

 

1) Przedszkole Nr 1 w Milanówku; 

2) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Piotra Skargi w Milanówku; 

3) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Armii Krajowej w Milanówku; 

4) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Fryderyka Chopina w Milanówku; 

5) Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku; 

6) Straż Miejska w Milanówku; 

7) Żłobek Publiczny w Milanówku. 

- zwane dalej „Jednostkami obsługiwanymi” 

§ 2 

Paragraf 2 Uchwały nr 248/XXX/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 lutego 2017 w sprawie 

zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Miasta Milanówka otrzymuje brzmienie: 
 

1. Do zakresu obowiązków realizowanych na rzecz wszystkich jednostek obsługiwanych przez 

jednostkę obsługującą 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 

wynagrodzeń, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach 

pracowników obsługiwanych jednostek, potrącanie podatku dochodowego od osób 

fizycznych i rozliczenie z Urzędem Skarbowym, prowadzenie rozliczenia składek 

ZUS wraz z dokumentacją; 

4) prowadzenie akt osobowych pracowników jednostek obsługiwanych; 



5) pomoc i koordynacja w opracowywaniu planów finansowych dla jednostek 

obsługiwanych oraz w opracowaniu zmian w tych planach wspólnie z dyrektorami 

jednostek; 

6) prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków 

finansowych zewnętrznych, w tym unijnych na wsparcie działalności jednostek 

obsługiwanych; 

7) obsługa informatyczna; 

8) obsługa prawna. 

 

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

realizację zadań z zakresu oświaty, w szczególności: 

 

1) prace statystyczne dotyczące gminnej oświaty; 

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

informacji przekazanych przez dyrektorów jednostek; 

3) prowadzenie i koordynowanie działań dotyczących systemu informacji oświatowej 

oraz weryfikacji z arkuszem organizacyjnym poprawności danych wprowadzanych do 

tego systemu mających wpływ na wysokość części oświatowej subwencji ogólnej. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Milanówka 

oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 5 

Traci moc Uchwała Nr 305/XXXVI/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 czerwca 2017r. 

     § 6 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie: 

Uchwała Nr 248/XXX/17 z dnia 28 lutego Rady Miasta Milanówka w sprawie 

zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Miasta Milanówka 

wymienia sześć jednostek organizacyjnych, dla których Urząd Miasta Milanówka stał 

się jednostką obsługującą to jest: Przedszkole Nr 1, Zespół Szkół Gminnych Nr 1, 

Szkoła Podstawowa Nr 2, Zespół Szkół Gminnych Nr 3, Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Milanówku, Straż Miejska w Milanówku. 

 Na mocy niniejszej uchwały: 

1) Wspólną obsługą zostaje objęty Żłobek Publiczny w Milanówku utworzony decyzją 

Rady Miasta Milanówka Uchwałą Nr 144/XII/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w 

sprawie utworzenia Publicznego Żłobka w Milanówku oraz nadania mu Statutu. 

2) Wprowadza się zmiany nazwy: Zespół Szkół Gminnych Nr 1 im. ks. Piotra Skargi w 

Milanówku zmienia się na Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Piotra Skargi w Milanówku;  

Zespół Szkół Gminnych Nr 3 im. Fryderyka Chopina w Milanówku zmienia się na 

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Fryderyka Chopina w Milanówku. 

3) W § 2 ust.1 pkt 3 uchwały Nr 248/XXX/17 wyraz „placówek„ zastępuje się wyrazem 

„ jednostek” 

4) Wykreśla się w § 2 ust 1 pkt 6 uchwały Nr 248/XXX/17 „realizowanie wspólnych i 

powierzonych zamówień na usługi i dostawy, w szczególności poprzez 

przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych;” 

Zgodnie z treścią art. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawa ta określa 

zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę 

udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych 

w ustawie. Zasadą jest, iż postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i 

przeprowadza zamawiający (art. 15 ust. 1 ustawy).  Podkreślić należy, iż przepisy tej 

ustawy stanowią lex specialis w stosunku do ustawy o samorządzie gminnym. Rada 

gminy nie posiada upoważnienia do przekazania w trybie i na zasadach określonych w 

przepisach art. 10-10d  ustawy o samorządzie gminnym jednostce obsługującej 

jakichkolwiek zadań jednostki obsługiwanej z zakresu  zamówień publicznych. 

Reasumując, przywołane przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, jak również 

przepisy wskazane w podstawie prawnej niniejszego aktu ani też żadne inne przepisy 

obowiązującego prawa nie zawierają upoważnienia dla rady gminy do przyjęcia 

kwestionowanego postanowienia uchwały. 

 


