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Projekt 

 

 

 

UCHWAŁA Nr .................... 

RADY GMINY POŚWIĘTNE 

z dnia .................... 2021 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXVII/233/2021 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie 

organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Poświętne 

Na podstawie art. 10a i art. 10b ust. 1 i ust. 2 i art. 10d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372) oraz art. 28 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXVII/233/2021 Rady Gminy Poświętne z dnia 31.08.2021 r. w sprawie organizacji 

wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Poświętne, dokonuje się następujących zmian: 

1) w § 1 ust. 3 po pkt g) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt h) w brzmieniu: 

„h) Zakład Gospodarki Komunalnej w Poświętnem”;; 

2) § 3 otrzymuje brzmienie: "1. W ramach wspólnej obsługi jednostka obsługująca zapewnia jednostkom 

obsługiwanym, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt a)-g), obsługę z zakresu: 

1) administracji; 

2) finansów; 

3) organizacji, 

4) kadr; 

5) płac; 

6) rachunkowości; 

7) sprawozdawczości; 

8) bezpieczeństwa i higieny pracy; 

9) ochrony przeciwpożarowej; 

10) ochrony danych osobowych; 

11) obsługi prawnej; 

12) obsługi informatycznej; 

13) obsługi ubezpieczeniowej; 

14) zamówień publicznych. 

2. W ramach wspólnej obsługi jednostka obsługująca zapewnia jednostce obsługiwanej, o której mowa w  

§ 1 ust. 3 pkt h), obsługę z zakresu: 

1) bezpieczeństwa i higieny pracy; 

2) ochrony przeciwpożarowej; 

3) ochrony danych osobowych; 

4) obsługi prawnej; 
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5) zamówień publicznych." 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r. 

 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Andrzej Orych 
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Uzasadnienie 

DO UCHWAŁY Nr .................... 

RADY GMINY POŚWIĘTNE 

z dnia .................... 2021 r. 

zmieniającej Uchwałę nr XXVII/233/2021 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie 

organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Poświętne 

Przepisy ustawy (art. 10a – 10d ustawy o samorządzie gminnym) dały możliwość organom stanowiącym 

jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do jednostek organizacyjnych, podjęcia w drodze uchwał, 

organizacji wspólnej obsługi, określając w szczególności: jednostki obsługiwane, jednostki obsługujące, zakres 

obowiązków powierzonych jednostkom obsługujących w ramach sprawowania wspólnej obsługi. 

W celu ograniczenia kosztów związanych z obsługą Zakładu Gospodarki Komunalnej w Poświętnem 

w zakresie bhp, obsługi prawnej, IODO oraz zamówień publicznych zasadnym jest aby wsparcie w/w obszarze 

zapewnił Urząd Gminy. 

Mając powyższe na uwadze, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 


