
UCHWAŁA NR XXVII/251/2020 
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XII/112/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. 
w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Miasta 

i Gminy Pleszew” oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla 
niektórych jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew. 

Na podstawie art.10 a pkt 1, art. 10 b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) oraz 12 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Centrum Usług Wspólnych w Pleszewie stanowiącym załącznik do uchwały nr 
XII/112/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia samorządowej 
jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew” oraz zapewnienia wspólnej 
obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla niektórych jednostek organizacyjnych Miasta 
i Gminy Pleszew § 3 punkt 2 litera e otrzymuje brzmienie:„windykacja należności jednostek, o których mowa 
w § 2, ust 2, punkt 1 do 9.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Pleszewie 

 
 

Adela Grala - Kałużna 
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UZASADNIENIE

do uchwały nr XXVII/251/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia17 grudnia 2020 r.

Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045), na mocy których gminy mogą organizować i
prowadzić wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną w
statucie Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew zapisano obsługę finansową w
zakresie windykacji należności.

Czynności windykacyjne, powinny być prowadzone w jednostce organizacyjnej, której
dotyczy dochodzona należność. Dokumenty źródłowe w tym podpisane umowy oraz wydane
decyzje o pobranych świadczeniach znajdują się w jednostce organizacyjnej. Postępowanie w tym
zakresie może prowadzić właściwa komórka ewentualnie wydzieleni pracownicy na
indywidualnych stanowiskach pracy. W MGOPS ustalenie wysokości i terminu zwrotu należności
powinno być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, aktualną sytuacją rodziny, której
świadczenia zostały przyznane.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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