
UCHWALA Nr XXI1.147.2020 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 30 paidziernika 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwaly Nr XIIII94/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 stycznia 

2016 roku w sprawie zapewnienia wspolnej obslugi administracyjnej, finansowej 

i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym Gminy Baboszewo zaliczanym do sektora 

finansow publicznych 

Na podstawie art. lOa pkt 1 oraz art. lOb ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorzqdzie gminnym (t.j . Dz.U. z 2020 r., poz 713 z p6i.n. zm.) Rada Gminy Baboszewo 

uchwala, co nast~puje: 
§1 

1. § 1 uchwaly otrzymuje brzmienie: 

"Zapewnia si~ wsp61nq obslug~ administracyjnq, finansowq i organizacyjnq dla wszystkich 
jednostek organizacyjnych Gminy Baboszewo, zwanych daJej jednostkami obslugiwanymi." 

2. §3 ust. 3 uchwaly otrzymuje brzmienie: 

"Prowadzenie obslugi ksi~gowo-rachunkowej, a w szczeg61nosci: 
1. Biezqca rejestracja operacj i finansowych w spos6b prawidlowy. Kompletny 

i systematyczny, 

2. Biezqca informacja 0 sytuacji finansowej i realizacji budzetu obslugiwanych 

jednostek, 
3. Sporzqdzanie sprawozdan finansowych oraz budzetowych, 

4. Sporzqdzanie list plac, 
5. Dokonywanie wyplat wynagrodzen oraz naliczanie i odprowadzanie zwiqzanych z 

tym naleznoSci obligatoryjnych na rzecz ZUS, itp. 

6. Prowadzenie rozliczen finansowych zwiqzanych z Pracowniczymi Planami 

Kapitalowymi, 

7. Prowadzenie ewidencji wynagrodzen." 

§2 

Wykonanie Uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy Baboszewo. 

§3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 
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U zasadnienie 
do Uchwaly Nr XXII.147.2020 
RADY GMINY BABOSZEWO 
z dnia 30 pazdziernika 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwaly Nr XIII/94/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 stycznia 
2016 roku w sprawie zapewnienia wspolnej obs!ugi administracyjnej, finansowej 

i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym Gminy Baboszewo zaliczanym do sektora 
finansow publicznych. 

Od 2016 roku prowadzona jest wspolna obs!uga administracyjna, finansowa 
i organizacyjna jednostek organizacyjnych Gminy Baboszewo zaliczanych do sektora finansow 

pubJicznych, ktorej zakres okresla Uchwala Nr XIII/94/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 
29 stycznia 2016 roku. Z uwagi na zmiany organizacyjne oraz obowiqzek wdrozenia 
Pracowniczych Planow Kapita!owych zachodzi koniecznosc zmiany Uchwa!a Nr XIIU94/2016 
w zakresie okreslonym niniejszq uchwa!q. 

Wobec powyzszego zasadne jest podj~cie uchwa!y. 

NICZ, .CY RADY 

t~ . 
Sit wor . iot!" JOBZf7,JIckl 


