
UCHWAŁA NR XXIX/159/2017
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 14 września 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/122/2016 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 
30 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora 

finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Rawski

Na podstawie art. 6a pkt 1 i art. 6b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 814; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935.) Rada Powiatu 
Rawskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/122/2016 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2016 r. 
w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, 
dla których organem prowadzącym jest Powiat Rawski wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej Curie w Rawie 
Mazowieckiej;";

2) w § 4 skreśla się wyraz sprawozdawczości, paragraf ten otrzymuje brzmienie: "§4. W ramach wspólnej obsługi 
powierza się jednostce obsługującej w całości obowiązki w zakresie rachunkowości i wypłaty naliczanych 
w jednostkach, o których mowa w § 3 pkt 1-6 wynagrodzeń pracowników jednostek obsługiwanych oraz 
należności z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jednostek obsługiwanych.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Rawskiego

Maria Charążka
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UZASADNIENIE

Od 1 września 2017 r. zostanie wprowadzonych wiele zmian dotyczących oświaty. Wobec powyższego Rada
Powiatu Rawskiego poczyniła kroki mające na celu wdrożenie w życie zmieniających się przepisów prawa.
Jednym z nich było podjęcie w dniu 21 marca 2017 r. Uchwały Nr XXV/134/2017 r. Rady Powiatu
Rawskiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju
szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych. Z zapisów powyższej uchwały
wynika, że Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej od 1 września 2017 r. zmieni nazwę
na Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rawie Mazowieckiej. Z zapisu w § 4
usunięty został wyraz "sprawozdawczości", gdyż zgodnie z § 4 pkt 3 lit. b Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1015;
zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 441 oraz z 2017 r. poz. 699) do sporządzania i przekazywania sprawozdań w
imieniu jednostki są obowiązani kierownicy jednostek organizacyjnych podległych jednostkom samorządu
terytorialnego - Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S i Rb-50.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały zmieniającej dotychczas widniejące zapisy jest jak

najbardziej zasadne.
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