
projekt Nr …. 
 

UCHWAŁA NR ……………………… 
 

RADY POWIATU W OTWOCKU 
z dnia …………………………….. 

 
w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej   

i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym          
jest Powiat Otwocki                       

 
 

 Na podstawie art. 6a i art. 6b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2017 r. wprowadza się wspólną obsługę administracyjną, 
finansowo-księgową i organizacyjną dla następujących jednostek oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Otwocki: 

1) Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku; 
2) Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku; 
3) Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku; 
4) Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku; 
5) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku; 
6) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku; 
7) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie; 
8) Powiatowe Gimnazjum Specjalne Nr 21 w Otwocku; 
9) Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Otwocku; 
10) Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku. 

 
§ 2. Ustanawia się Oświatę Powiatową w Otwocku jednostką obsługującą, natomiast 

jednostkami obsługiwanymi będą jednostki organizacyjne wymienione w § 1. 
 

§ 3. W ramach wspólnej obsługi, o której mowa w § 1 i § 2 jednostka obsługująca  
wykonuje następujący zakres obowiązków: 

1) obsługę administracyjną;  
2) obsługę finansową; 
3) obsługę księgową – prowadzenie rachunkowości, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy              

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047); 
4) sprawozdawczość; 
5) obsługę organizacyjną. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 
§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez zamieszczenie                        

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Otwocku. 

 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
Adwokat Marcin Bandura 

 



Uzasadnienie 
 
 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym                    
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045 z późń. zm.) dodała do ustawy                               
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 814                                      
z późn. zm.) art. 6a, stanowiący, że powiat może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności 
administracyjną, finansową i organizacyjną m.in. jednostkom organizacyjnym powiatu 
zaliczanym do sektora finansów publicznych, zwanym „jednostkami obsługiwanymi”. 
 

Z przepisu art. 48 powołanej na wstępie ustawy wynika natomiast, że jednostka obsługi 
ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek utworzona na podstawie dotychczasowego 
brzmienia art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, może działać                 
na dotychczasowych zasadach do końca 2016 r.  
 
 Mając na uwadze racjonalne i oszczędne wydatkowanie środków publicznych w zakresie 
obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Otwocki, zasadne jest powierzenie realizacji ww. zadań Oświacie 
Powiatowej w Otwocku jako jednostce obsługującej. 
 
 
Opracowała: 
Dyrektor Oświaty Powiatowej 
mgr Hanna Majewska - Smółka 
 
 
 
Sekretarz Powiatu  
Zbigniew Rak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


