
UCHWAŁA NR XXXIX/219/2018
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały 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, art. 6b ust. 1 i 2 oraz art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                              
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i poz. 1000) 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, § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4. W ramach wspólnej obsługi 
powierza się jednostce obsługującej w całości obowiązki w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości, 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

Uchwałą Nr XXIX/159/2017 Rady Powiatu Rawskiego 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 zmieniono zapis § 4 mówiący o tym że,
w ramach wspólnej obsługi powierza się jednostce obsługującej obowiązki w zakresie rachunkowości
z pominięciem sprawozdawczości. Zgodnie z art. 6c ust. 2 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i poz. 1000) w przypadku przekazywania obowiązków
z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości jednostce obsługującej są one przekazywane
w całości.Nie można powierzyć wyłącznie obowiązków z zakresu rachunkowości pozostawiając
sprawozdawczość w jednostce obsługiwanej. Przepis ten, ma na celu zagwarantowanie jasnych zasad
odpowiedzialności za realizację obowiązków na gruncie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych.

W związku z powyższym, zostaje przywrócone pierwotne brzmienie § 4 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.
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