
UCHWAŁA NR XIII/163/2019 
Rady Miejskiej Władysławowa 

z dnia 25 września 2019 r. 

 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/566/2017 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia  
30 sierpnia 2017 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej  
i organizacyjnej niektórym jednostkom organizacyjnym Gminy Władysławowo oraz  
zmian w statucie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych  

 
Na podstawie art. 10a pkt 1, art. 10b ust 1 i 2, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2   
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506,  poz. 1696)  
oraz art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.,  
poz. 869; z 2018 r. poz. 2245) 

 
Rada Miejska Władysławowa uchwala , co następuje: 

 
 

§ 1. 
W uchwale Nr XLV/566/2017 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 sierpnia 2017 r.  
w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej 
niektórym jednostkom organizacyjnym Gminy Władysławowo oraz zmian w statucie Zespołu 
Obsługi Placówek Oświatowych wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Jednostkami obsługiwanymi są:  
     1) Zespół Szkół Nr 1 we Władysławowie; 
     2) Szkoła Podstawowa w Karwi; 
     3) Szkoła Podstawowa w Jastrzębiej Górze; 
     4) Szkoła Podstawowa w Chłapowie; 
     5) Szkoła Podstawowa Nr 2 we Władysławowie; 
     6) Przedszkole Nr 1 we Władysławowie.” 
 
2) § 3 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) koordynowanie przeprowadzaniem inwentaryzacji składników majątkowych jednostek 
obsługiwanych, rozliczanie inwentaryzacji przeprowadzonej w formie spisu z natury przez 
jednostki obsługiwane oraz ujęcie wyniku inwentaryzacji e księgach rachunkowych tych 
jednostek” 
 
3) § 3 ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 
„9) pomoc dyrektorom jednostek obsługiwanych przy opracowywaniu planów finansowych  
tych jednostek wraz ze zmianami.” 
 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa.  

 
 

§ 3. 
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r.  

                                                   


