DRUK NR 360
PROJEKT
Zatwierdzony przez
SEKRETARZA HALINOWA
Roberta Grubka
UCHWAŁA NR …..
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
z dnia …………………...
w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Halinów - Centrum Usług Wspólnych
w Halinowie oraz nadania jej statutu

Na podstawie art. 10a, art. 10b ust. 1 i art. 18 ust, 2 pkt.9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz.U.2021, poz. 1372 z pózn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, w związku
z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze
zm.), Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Z dniem 1 stycznia 2022 r. tworzy się jednostkę organizacyjną pod nazwą Centrum Usług
Wspólnych w Halinowie, zwaną dalej CUW utworzonym w celu wspólnej obsługi
następujących jednostek:
1)

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie, ul. Okuniewska 115, 05-074 Halinów,

2)

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie, ul. Szkolna 4, 05-079 Okuniew,

3)

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu, ul. Mostowa 61, 05-074 Halinów,

4)

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach, ul. Aleksandra Świętochowskiego 1,

05-074 Halinów,
5)

Szkoły Podstawowej w Chobocie, 05-074 Halinów, Chobot 50,

2. Jednostka obsługująca zapewnia obsługiwanym obsługę administracyjną, finansową,
organizacyjną z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości.
3. Siedzibą CUW jest Halinów, ul. Spółdzielcza 1.
4. CUW będzie prowadziło gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.
5. CUW wyposaża się w mienie nieruchome Gminy Halinów, które zostanie przekazane do
korzystania decyzją Burmistrza Halinowa oraz mienie ruchome według protokołu zdawczoodbiorczego.
6. Środki na powołanie i wyposażenie CUW pochodzą z budżetu Gminy Halinów.

§ 2.
CUW nadaje się statut określający zakres działania, organizację i zasady jego funkcjonowania,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2022 roku.

Załącznik do uchwały Nr ..........
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia........................2021 r.
Statut Centrum Usług Wspólnych w Halinowie
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
1. § 1.
1. Centrum Usług Wspólnych w Halinowie, zwane dalej CUW, jest jednostką organizacyjną Gminy
Halinów, działającą na zasadach jednostki budżetowej.
2. CUW działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2.
1. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Burmistrz Halinowa.
2. Siedzibą CUW jest Halinów, ul. Spółdzielcza 1.
3. CUW działa na terenie Gminy Halinów.
Rozdział 2.
Przedmiot działalności CUW
§ 3.
1. CUW pełni funkcję jednostki obsługującej wobec jednostek obsługiwanych w zakresie obsługi
administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.
§ 4.
1. Do zadań CUW należy wykonywanie zadań, o których mowa w § 3 ust. 1, w zakresie:
1) obsługi kadrowo-płacowej;
2) rachunkowości i sprawozdawczości, w szczególności finansowej, budżetowej i oświatowej,
statystycznej,
3) administracyjno-organizacyjnym;
4) informatycznym,
5) prowadzenia postępowań w zakresie prawa zamówień publicznych oraz postępowań nieobjętych
zamówieniami publicznymi;
6) dowozów uczniów do szkół,
7) remontów w jednostkach oświatowych,
8) obsługi prawnej jednostek oświatowych,
9) inwentaryzacji,
10) czynności w zakresie kompetencji organu prowadzącego jednostek obsługiwanych oraz
rejestrującego jednostek niepublicznych,

§ 5.
1. CUW współdziała z dyrektorami jednostek obsługiwanych w celu zapewnienia właściwych
warunków funkcjonowania.
2. Zakres wspólnej obsługi nie obejmuje kompetencji kierowników jednostek obsługiwanych do
dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzenia i
zatwierdzenia planu finansowego oraz przeniesień i wydatków w tym planie.
Rozdział 3.
Gospodarka finansowa
§ 6.
1. CUW prowadzi działalność finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach
publicznych dla jednostek budżetowych i o rachunkowości.
2. Źródłem finansowania działalności CUW są środki z budżetu gminy.
3. Podstawą gospodarki finansowej CUW jest roczny plan finansowy zgodny z budżetem Gminy
Halinów.
Rozdział 4.
Organizacja i zarządzanie
§ 7.
1. Dyrektor kieruje i reprezentuje CUW na zewnątrz.
2. Dyrektor CUW jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową oraz rachunkowość i
sprawozdawczość.
3. Dyrektor CUW reprezentuje Gminę

Halinów w zakresie działalności CUW na podstawie

pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Halinowa,
§ 8.
1. Zadania CUW realizuje Dyrektor przy pomocy Głównego Księgowego i zatrudnionych w CUW
pracowników.
2. Dyrektor CUW jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy w stosunku do jego
pracowników i wykonuje wobec nich pozostałe czynności wynikające ze stosunku pracy.
3. Regulamin pracy i wynagradzania pracowników ustala Dyrektor CUW zgodnie z odrębnymi
przepisami.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 9.
1. Szczegółową strukturę organizacyjną CUW, ogólne zasady kierowania i kompetencje kadry, tryb
pracy i zakresy działania określi Dyrektor CUW, w uzgodnieniu z Burmistrzem Halinowa w regulaminie
organizacyjnym CUW.
2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego ustalenia.

U zas adnienie
Zgodnie z art. 10a ustawy o samorządzie gminnym, gmina może zapewnić wspólną obsługę, w
szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną jednostkom organizacyjnym gminy. W
związku z tym, tworzy się z dniem 1 stycznia 2022 r. Centrum Usług Wspólnych w Halinowie w celu
ujednolicenia działań jednostek budżetowych Gminy Halinów m.in. w zakresie finansów,
sprawozdawczości, płac i kadr.
Centrum Usług Wspólnych w Halinowie z dniem 1 stycznia 2022 r. rozpocznie obsługę 5 szkół
gminnych.
Powstanie Centrum Usług Wspólnych w Halinowie poprawi jakość obsługi i zarządzania jednostek
obsługiwanych, w szczególności wyeliminuje problem zastępowalności, nierównomiernego obciążenia
pracą i wynagrodzeń pracowników jednostek obsługiwanych, a przede wszystkim pozwoli na bieżącą
nadzorować finanse jednostek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Halinów
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

