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UCHWAŁA nr XXIV/324/16 
Rady Miasta Knurów 

z dnia 21 września 2016 r. 
 

(tekst ujednolicony) 
 

w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Knurów 
zaliczanym do sektora finansów publicznych 

 
 
Na podstawie art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1 i 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446),  
na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Knurów  
uchwala: 

§ 1 

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wprowadza się wspólną obsługę finansową, administracyjną 
i organizacyjną dla jednostek organizacyjnych Gminy Knurów zaliczanych do sektora 
finansów publicznych. 

§ 2 

Ustanawia się Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie jako jednostkę obsługującą. 

§ 3 

Wspólna obsługa prowadzona będzie dla następujących jednostek organizacyjnych Gminy 
Knurów, zwanych dalej jednostkami obsługiwanymi: 

1) Miejski Żłobek „Kraina Maluszka” w Knurowie; 
2) Miejskie Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy Knurowie; 
3) Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie; 
4) Miejskie Przedszkole nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie;  
5) Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie; 
6) Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie; 
7) Miejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami lntegracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki 

w Knurowie; 
8) Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 w Knurowie;  
9) Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie; 
10) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Feliksa Michalskiego w Knurowie;  
11) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Knurowie; 



12) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Knurowie; 
13) Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie. 

§ 4 

Jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi powierza się: 

1) całość zadań z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości jednostek 
obsługiwanych; 

2) całość obsługi finansowo-księgowej prowadzonych ksiąg rachunkowych jednostek 
obsługiwanych; 

3) obsługę płacową w zakresie naliczania, rozliczania i wypłaty wynagrodzeń 
wynikających z umów o pracę i umów cywilno-prawnych zawieranych przez jednostki 
obsługiwane; 

4) obsługę kadrową w zakresie prowadzenia spraw kadrowych dyrektorów jednostek 
obsługiwanych; 

5) obsługę administracyjno-organizacyjną w zakresie: 
a) obsługi prawnej jednostek obsługiwanych, 
b) archiwizacji dokumentów księgowo-płacowych jednostek obsługiwanych, 
c) całości spraw związanych z zapewnieniem w obsługiwanych jednostkach 

wykonania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, 
d) przeglądów technicznych w obsługiwanych jednostkach w zakresie: 

-  przeglądów i konserwacji dźwigów, 
-  przeglądów instalacji gazowej, 
-  przeglądów kominiarskich, 
-  przeglądów stanu budynków, 
-  przeglądów i konserwacji gaśnic oraz hydrantów, 
-  kontroli technicznej placów zabaw, 
-  przeglądów instalacji elektrycznej, 
-  przeglądów systemów alarmowych, 
-  przeglądów wentylacji mechanicznej, 
-  deratyzacji, 

e)  obsługę informatyczną, 

f) zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach 
dostępności informacyjno-komunikacyjnej w zakresie dostępu online do usługi 
tłumacza języka migowego. 

6) skreślony. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY 

(-) Jerzy Pach 


