UCHWAŁA NR XXIV.237.2020
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 22 grudnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXII.186.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia
20 października 2016 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Oświaty Samorządowej
w Dąbrowie Chełmińskiej, w Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej
prowadzącą obsługę finansową jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów
publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska
Na podstawie art. 9 ust. 1 i art.10a pkt.1, art.10b ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) oraz art. 11
i 12 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.
z 2019 r., poz. 869 i 1649 oraz 2020 r., poz. 284, 374, 568, 695 i 1175 ) uchwala się, co następuje:
§ 1.

W Uchwale

Nr XXII.186.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia

20 października 2016 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Oświaty Samorządowej w Dąbrowie
Chełmińskiej, w Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej prowadzącą obsługę
finansową jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Z dniem 1 stycznia 2017 roku przekształca się Zespół Oświaty Samorządowej
w Dąbrowie Chełmińskiej w jednostkę organizacyjną Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Chełmińskiej, powołaną do obsługi jednostek organizacyjnych Gminy
Dąbrowa Chełmińska, zwaną dalej Centrum.”;
2) W § 2 po pkt. 3) dodaje się pkt. 4), który otrzymuje brzmienie:
„4) Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 19.”;
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„Zakres obowiązków powierzonych Centrum w ramach wspólnej obsługi został
określony w Statucie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały oraz w zawieranych
pomiędzy Centrum, a obsługiwanymi jednostkami porozumieniach.”;
§ 2. Uchyla się:
1)

Uchwałę Nr XXVI.220.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 stycznia

2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII.186.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20
października 2016 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Oświaty Samorządowej w Dąbrowie
Chełmińskiej, w Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej prowadzącą obsługę
finansową jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których

organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska,
2)

Uchwałę Nr XX.211.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 września

2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXII.186.2016 Rady
Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 października 2016 r w sprawie przekształcenia Zespołu
Oświaty Samorządowej w Dąbrowie Chełmińskiej, w Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie
Chełmińskiej prowadzącą obsługę finansową jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora
finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz przez wywieszenie
na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska, jednostek obsługiwanych i jednostki
obsługującej.

Uzasadnienie
W związku z wprowadzanymi zmianami organizacyjnymi Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Chełmińskiej i powierzeniu jednostce nowych obowiązków, konieczne jest
dostosowanie obowiązujących przepisów określających działalność jednostki do faktycznie
wykonywanych przez Centrum zadań.

Załącznik do Uchwały
Nr XXIV.237..2020 Rady Gminy
Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2020 r.

STATUT
Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej, zwany dalej „Centrum”, jest
gminną jednostką organizacyjną.
§ 2. Centrum działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
oraz niniejszego Statutu.
§ 3. 1. Centrum jest jednostką budżetową Gminy Dąbrowa Chełmińska, realizującą zadania
własne oraz obsługę finansowo-księgową i administracyjną i organizacyjną
2. Obszarem działania Centrum jest gmina Dąbrowa Chełmińska.
3. Siedziba Centrum mieści się w miejscowości Dąbrowa Chełmińska.
4. Centrum używa pieczęci podłużnej zawierającej:
1) nazwę jednostki, adres, numer Regon, numer telefonu - używanej do podstawowej działalności CUW;
2) nazwę jednostki, adres, numer NIP, numer Regon, numer telefonu – używanej do celów
pracowniczych.”
5. Centrum może używać skrótu o następującej treści: CUW.

Rozdział II
Zarządzanie i organizacja Centrum
§ 4. Centrum jest jednostką organizacyjną gminy nieposiadającą osobowości prawnej.
§ 5. 1. Centrum kieruje Kierownik Centrum, który reprezentuje Centrum na zewnątrz.
2. Kierownika Centrum zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska.
3. Kierownik i pracownicy Centrum są pracownikami samorządowymi. Kierownik podlega
bezpośrednio Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska, a pracownicy Centrum podlegają bezpośrednio Kierownikowi.
4. Kierownik Centrum kieruje jednoosobowo działalnością Centrum na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska.
5. Kierownik Centrum jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.
6. W czasie nieobecności Kierownika Centrum jego zadania realizuje upoważniony przez niego pracownik.

§ 6. 1. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska.
2. W ramach sprawowania nadzoru Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska upoważniony jest, w
szczególności do:
1) określania kierunków działania Centrum;
2) dokonywania oceny pracy Kierownika Centrum;
3) wstrzymywania decyzji Kierownika Centrum oraz zalecenia ich zmiany lub uchylenia.
§ 7. Strukturę organizacyjną Centrum oraz zakres obowiązków określa Regulamin
Organizacyjny zatwierdzony przez Wójta Gminy.
Rozdział III
Przedmiot i zakres działania Centrum
§ 8. 1. Centrum, w rozumieniu art. 10b ustawy o samorządzie gminnym pełni funkcję
jednostki obsługującej placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Dąbrowa Chełmińska, zwane dalej jednostkami obsługiwanymi.
2. Centrum może realizować inne zadania na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych, w
drodze porozumień zawieranych z tymi jednostkami.
§ 9. Do zadań Centrum w ramach działalności należy, w szczególności :
1) obsługa finansowo-księgowa Centrum i jednostek obsługiwanych, sporządzanie i organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych należności oraz ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach;
2) sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań rzeczowych, zatrudniania, wynagrodzeń oraz innych sprawozdań analityczno-statystycznych;
3) sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych oraz przedkładanie ich odpowiednim
organom;
4) współpraca z kierownikami jednostek obsługiwanych w zakresie sporządzania sprawozdań
rzeczowo-finansowych i statystycznych;
5) pomoc w prawidłowej realizacji planów finansowych oraz nadzór nad ich bieżącą realizacją;
6) przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wniosek i w porozumieniu z kierownikami jednostek obsługiwanych;
7) prowadzenie ewidencji syntetyczno-analitycznej środków trwałych, pozostałych środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
8) prowadzenie obsługi funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych;
9) prowadzenie obsługi kasowej;
10) prowadzenie obsługi rachunków bankowych jednostek obsługiwanych;
11) koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych, składników majątkowych;
12) prowadzenie bazy danych Systemu Informacji Oświatowej;
13) zapewnienie obsługi prawnej;

14) czuwanie nad prawidłowością dysponowania przyznanymi obsługiwanej jednostce środkami
oraz dysponowanym mieniem.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa
§ 10. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie
o finansach publicznych.
2. Źródłem finansowania działalności Centrum są środki z budżetu gminy.
3. Podstawę gospodarki finansowej Centrum stanowi plan finansowy jednostki budżetowej.
4. Dla potrzeb Centrum prowadzone jest oddzielne konto bankowe.
§ 11. 1. Mienie Centrum jest mieniem komunalnym.
2. Za stan mienia Centrum odpowiada Kierownik Centrum.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 12. 1. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

