
 
 
 

Uchwała Nr 228/XVIII/2019 
Rady Gminy Lesznowola 
z dnia 20 grudnia 2019 

 
w sprawie zmiany statutu Centrum Sportu w Gminie Lesznowola. 

 
 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.10, art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) 
 

Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
W statucie Centrum Sportu w Gminie Lesznowola, stanowiącym załącznik do uchwały Rady Gminy 
Lesznowola Nr 321/XXII/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Centrum Sportu 
w Gminie Lesznowola wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) § 10 otrzymuje brzmienie: 

„Majątek CS stanowi własność Gminy Lesznowola i może być wykorzystywany jedynie do celów 
związanych z wykonywaniem zadań statutowych CS.”; 

2) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu: 
„Obsługę z zakresu rachunkowości oraz obsługę finansową i płacową CS prowadzi Zespół Obsługi 
Placówek oświatowych w Lesznowoli.”  
 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lesznowola. 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

 
Zgodnie z art. 10 a pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym gmina może 
zorganizować wspólną obsługę administracyjną, finansowo – księgową oraz płacową dla swoich 
jednostek organizacyjnych.  
Zgodnie z projektem przedmiotowej uchwały obsługę finansowo – księgową i obsługę płacową 
Centrum Sportu w Gminie Lesznowola od dnia 1 stycznia 2020 prowadzić będzie Zespół Obsługi 
Placówek Oświatowych w Lesznowoli, który od 1 stycznia 2017 r. pełni funkcję centrum usług 
wspólnych dla szkół i przedszkoli w Gminie Lesznowola. 
Włączenie Centrum Sportu w Gminie Lesznowola do wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo – 
księgowej oraz płacowej pozwoli zwiększyć efektywność funkcjonowania tej jednostki, jak również 
podniesienie jej efektywności finansową. Ponadto, zaproponowane rozwiązanie zmniejszy koszt 
funkcjonowania Centrum Sportu o ponad 200 tys. zł w skali roku budżetowego.  
 


