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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY BRODNICA 

z dnia .................... 2022 r. 

o zmianie uchwały w sprawie utworzenia wspólnej obsługi dla jednostek 
organizacyjnych Gminy Brodnica 

Na podstawie art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 
poz. 1005 i poz. 1079) art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, poz. 762 oraz z 2022 r. poz. 655, 
poz. 1079 i poz. 1116) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XIX/99/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 15 czerwca 2016 r. 
w sprawie utworzenia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy 
Brodnica w § 1, w ust. 3 wprowadza się następujące zmiany: 

1) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) Szkoła Podstawowa w Gortatowie z siedzibą w Szczuce.”; 

2) uchyla się pkt 4. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brodnica. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Przewodniczący Rady Gminy 

 
 

Tomasz Nowakowski 
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Uzasadnienie 

I. Przedmiot regulacji:  

Przedmiotem uchwały jest zmiana uchwały w sprawie utworzenia wspólnej 
obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Brodnica. 

II. Omówienie podstawy prawnej:  

1. Zgodnie z art. 10a pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym gmina może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności 
administracyjną, finansową i organizacyjną jednostkom organizacyjnym gminy 
zaliczanym do sektora finansów publicznych. 

2. Na podstawie art. 10b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym wspólną obsługę mogą prowadzić urząd gminy, inna 
jednostka organizacyjna gminy, jednostka organizacyjna związku 
międzygminnego albo jednostka organizacyjna związku powiatowo-gminnego, 
zwane dalej "jednostkami obsługującymi". Rada gminy w odniesieniu do 
jednostek obsługiwanych, o których mowa w art. 10a pkt 1, określa, w drodze 
uchwały, w szczególności: 

1) jednostki obsługujące; 

2) jednostki obsługiwane; 

3) zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach 
wspólnej obsługi. 

3.  Art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe stanowi, 
że w celu wykonywania zadań wymienionych w ustawie organy prowadzące 
szkoły i placówki, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 4-14a prawa 
oświatowego, mogą tworzyć jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej 
szkół i placówek lub organizować wspólną obsługę administracyjną, finansową 
i organizacyjną prowadzonych szkół i placówek, o której mowa w ust. 1 pkt 4. 

III. Uzasadnienie merytoryczne.  

Podjęcie przedmiotowej uchwały ma na celu uporządkowanie i doprowadzenie 
do zgodności ze stanem faktycznym uchwały Nr XIX/99/16 Rady Gminy Brodnica 
z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia wspólnej obsługi dla jednostek 
organizacyjnych Gminy Brodnica. Ponieważ zgodnie ze zmianami w prawie 
oświatowym Gimnazjum w Szczuce uległo likwidacji a Szkoła Podstawowa 
w Gortatowie otrzymała siedzibę w Szczuce, niezbędne stało się dokonanie 
zmian w § 1 ust. 3 przedmiotowej uchwały polegających na: 

1) zmianie treści pkt 3), który  otrzymuje brzmienie:„3) Szkoła Podstawowa 
w Gortatowie z siedzibą w Szczuce. ”, oraz 

2) uchyleniu pkt 4, w którym wpisane było Gimnazjum w Szczuce. 
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 IV. Ocena skutków regulacji.  

Podjęcie uchwały nie powoduje skutków finansowych w budżecie Gminy 
Brodnica. 

Brodnica, dnia 13 lipca 2022 r.                                   Opracowała:   
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