Uchwała

Nr XVII 106/2015
Rady Gminy Świlcza

z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej - Centrum
Świlcza.

Usług

Wspólnych Gminy

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z
marca 1990 r. o
" u stawą",

samorządzie

późno

zm.), oraz art. 10b ust. 1 i 2 ustawy za dnia 8

gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515

późn o

zm .), zwanej dalej

następuje:

Rada Gminy stanowi, co

§ 1. 1. Z dniem 1 kwietnia 2016 r. tworzy

się gminną jednostkę budżetową

Centrum

Usług

Wspólnych Gminy Swilcza , zwane dalej "Centrum".
2. Siedzibą Centrum jest Swilcza.

§ 2. 1. Centrum jest

jednostką obsługującą

w rozumieniu ustawy,

prowadzącą wspólną

obsługę następujących jednostek organ izacyjnych Gminy Swilcza zaliczanych do sektora

finansów publicznych:
1) Zespołu Szkół w Swilczy;
2)

Zespołu Szkół

w Bratkowicach ;

3)

Zespołu Szkół

w Trzcianie ;

4)

Zespołu Szkół

w Rudnej Wielkiej ;

5)

Zespołu Szkół

w

6)

Szkoły

Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach;

7)

Szkoły

Podstawowej Nr 1 w Mrowli ;

Dąbrowie ;

8) Przedszkola Publicznego w Bratkowicach;
9) Przedszkola Publicznego w Swilczy;
10) Przedszkola Publicznego w Trzcian ie;
11) Żłobka Gminnego w Trzcianie ,
- zwanych dalej "jednostkami

§ 3. W ramach wspólnej

obsługiwanymi" .
obsługi

1)

prowadzi

obsługę finansową ,

2)

wykonuje

obowiązki

3)

prowadzi

obsługiwanych Centrum

administracyjna i

z zakresu

rachunkowości

w

szczególności:

organ izacyjną ;

i sprawozdawczości ;

obsługę kadrowo-płacową.

§ 4. Centrum nadaje
§ 5. Wykonanie
§ 6.

jednostek

Uchwała

się

uchwały

wchodzi w

statut w brzmieniu
powierza
życie

się

określonym

w

załączniku

do

uchwały .

Wójtowi Gminy.

z dniem 1 stycznia 2016 r.
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Nr XVII 106/2015 Rady

Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2015 r.

STATUT
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY ŚWILCZA
Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Centrum Usług Wspólnych Gminy Świlcza , zwany dalej "Centrum" jest jednostką
budżetową Gminy Świlcza.

§ 2. Siedzibą Centrum jest Świlcza .
§ 3. Celem

Centrum

jest

prowadzenie

wspólnej

obsługi

następujących

jednostek

organizacyjnych Gminy Świlcza:
1) Zespołu Szkół w Świlczy ;
2)

Zespołu Szkół

w Bratkowicach;

3)

Zespołu Szkół

w Trzcianie;

4)

Zespołu Szkół

w Rudnej Wielkiej ;

5)

Zespołu Szkół

w

6)

Szkoły

Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach ;

7)

Szkoły

Podstawowej Nr 1 w Mrowli;

Dąbrowie;

8) Przedszkola Publicznego w Bratkowicach;
9) Przedszkola Publicznego w Świlczy ;
10) Przedszkola Publicznego w Trzcianie;
11) Żłobka Gminnego w Trzcianie ,
- zwanych dalej "jednostkami

obsługiwanymi ".

§ 4. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Wójt Gminy Świlcza .

§ 5. Dyrektora Centrum zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Świlcza .
§ 6. 1.

Pracodawcą

w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy jest Centrum .

2. Funkcje pracodawcy w stosunku do pracowników Centrum wykonuje Dyrektor Centrum.
Rozdział

Przedmiot

§ 7. Podstawowym przedmiotem

2

działalności

działalności

Centrum jest prowadzenie wspólnej

administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek
1) przygotowanie do zatwierdzenia rocznych
prowadzenie bieżącej analizy ich realizacji;
2)

sporządzanie

zbiorczych

sprawozdań

obsługiwanych,

arkuszy

aw

obsługi

szczególności:

organizacyjnych

szkół

statystycznych w zakresie prowadzonych

oraz

zadań ;

2

3) prowadzenie zbiorczych baz danych oświatowych w zakresie wynikającym z ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 45 z
późn o zm.);
4) wykonywanie

zadań związanych

z

organizacją

pomocy materialnej dla uczniów;

5) wykonywan ie zadań związanych z obsługą i wypłatą stypendiów Gminy Swilcza za
wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe ;
6) prowadzenie spraw związanych z
2 ustawy o systemie oświaty ;

realizacją obowiązku

nauki, wynikających z art. 18 ust.

7) organizowanie posiedzeń komisji egzaminacyjnych dla nauczyciel i
stopień nauczyciela mianowanego;

ubiegających s ię

o

8) prowadzenie spraw związanych z dowożeniem uczniów na terenie Gminy Swilcza oraz
uczniów niepełnosprawnych ;
9) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom przygotowania
zawodowego młodocianych pracowników;
uchwał

10) opracowywanie projektów
11) prowadzenie

obowiązków

rady gminy

z zakresu

związanych

rachunkowości

i

z funkcjonowaniem

oświaty;

sprawozdawczości

jednostek

obsługiwanych;

12) prowadzenie pełnej księgowości, odrębnie dla każdej jednostki, dla
dochodów własnych , zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

budżetu ,

rachunku

13) przygotowywanie i rozliczanie wypłat wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych
pracowników jednostek obsługiwanych oraz prowadzen ie dokumentacji płacowej ;
14) pomoc dyrektorom jednostek obsługiwanych w analizie realizacji planu dochodów i
wydatków budżetowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz rachunku
dochodów własnych;
15) dokonywanie

rozliczeń

z

Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

i

Urzędem

Skarbowym;

16) sporządzanie sprawozdań finansowych , budżetowych , sprawozdań z zakresu operacji
finansowych poszczególnych jednostek oraz sprawozdań zbiorczych , zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz sprawozdań statystycznych do Głównego Urzędu
Statystycznego, oraz sprawozdań do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;
17) obsługa spraw kadrowych pracowników zatrudnionych w jednostkach
oraz prowadzenie teczek ich akt osobowych ;
18) archiwizacja dokumentów w zakresie wykonywanych

obsługiwanych

zadań ;

19) dokonywanie - na zlecenie Wójta Gminy - innych , niż wymienione w pkt. 1 - 19,
czynności w zakresie wspólnej obsługi organizacyjnej, administracyjnej i finansowej
jednostek obsługiwanych.
Rozdział

Struktura

3

zarządzania

§ 8. Centrum kieruje , i reprezentuje go na zewnątrz, Dyrektor.
§ 9. Dyrektor realizuje zadania statutowe przy pomocy

Głównego Księgowego .

3

§ 10. W czasie
przez niego

§ 11.

nieobecności

Dyrektora Centrum jego zadania realizuje pracownik Centrum

upoważniony.

Strukturę organizacyjną

Centrum , ogólne zasady kierowania oraz zakres

pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy

określa

zadań

Dyrektor Centrum w regulaminie

organizacyjnym zatwierdzonym przez Wójta Gminy Swilcza .
Rozdział

4
Gospodarka finansowa

§ 12. 1. Centrum jest jednostką budżetową, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach
określonych

885 z
2.

późno

w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.
zm.).

Podstawą

gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan dochodów i wydatków - plan

finansowy Centrum .

PRZEW;V
. CZĄCY

RAD ~

mg

totr Wanat

4

