
Projekt

z dnia  19 września 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach i nadania mu statutu 
oraz organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej

dla placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice

Na podstawie: art. 10a pkt 1 oraz art.10b ust. 2 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)  Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 01 stycznia 2017 r. tworzy się jednostkę organizacyjną Gminy Krapkowice pod nazwą: Gminne 
Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach.

2. Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach jest jednostką obsługującą, powołaną do prowadzenia 
wspólnej obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowo-księgowej jednostek obsługiwanych.

3. Jednostkami obsługiwanymi są placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Krapkowice:

1) Zespół Szkół Sportowych Nr 1 w Krapkowicach,

2) Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach,

3) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krapkowicach,

4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach,

5) Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim,

6) Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach,

7) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kórnicy,

8) Przedszkole Publiczne Nr 1 w Krapkowicach,

9) Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach,

10) Przedszkole Publiczne Nr 6 w Krapkowicach,

11) Przedszkole Publiczne Nr 8 w Krapkowicach,

12) Przedszkole Publiczne w Żywocicach.

§ 2. W ramach wspólnej obsługi, o której mowa w § 1, jednostka obsługująca wykonuje następujący zakres 
obowiązków:

1) obsługę administracyjną,

2) obsługę finansową,

3) prowadzenie rachunkowości zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy o rachunkowości,

4) sporządzanie sprawozdań finansowych oraz budżetowych,

5) obsługę organizacyjną.

§ 2. Nadaje się Statut dla Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach stanowiący załącznik 
nr 1do niniejszej uchwały.
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§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/316/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie 
obsługi finansowo-księgowej oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Krapkowice.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

 

z up. Burmistrza Krapkowic
Zastępca Burmistrza

Romuald Haraf
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia....................2016 r.

S T A T U T
GMINNEGO   CENTRUM   USŁUG   WSPÓLNYCH

W  KRAPKOWICACH

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach, zwane dalej „Centrum", jest gminną jednostką 
organizacyjną działającą na zasadach jednostki budżetowej.

2. Centrum działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Statutu, 
w szczególności:

1) ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.),

2) ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 902),

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047),

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.  Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

5) ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz.2156 ze zm.),

6) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. 2016 r. poz. 1379).

§ 2. Siedzibą Centrum jest miasto Krapkowice.

II. CELE I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 3. 1. Centrum pełni funkcję jednostki obsługującej placówki oświatowe, zwane dalej jednostkami 
obsługiwanymi, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krapkowice.

2. Wykaz jednostek obsługiwanych:

1. Zespół Szkół Sportowych Nr 1 w Krapkowicach,

2. Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach,

3. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krapkowicach,

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach,

5. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim,

6. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach,

7. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kórnicy,

8. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Krapkowicach,

9. Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach,

10. Przedszkole Publiczne Nr 6 w Krapkowicach,

11. Przedszkole Publiczne Nr 8 w Krapkowicach,

12. Przedszkole Publiczne w Żywocicach.

§ 4. Do zadań Centrum należy kompleksowa obsługa administracyjno-organizacyjna, finansowa i rachunkowa:

1) prowadzenie gospodarki finansowej Centrum oraz jednostek obsługiwanych (placówek) zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa,

2) prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
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3) prowadzenie ewidencji majątkowej w oparciu o dokumenty i dyspozycje dyrektorów placówek oświatowych, 
w tym dokumentację inwentaryzacyjną,

4) sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych placówek,

5) doradztwo planowania finansowego, a w szczególności przygotowanie niezbędnych  danych do sporządzenia 
wniosku budżetowego projektu planu finansowego placówek zgodnie z wymogami prawa finansowego,

6) określenie zasad polityki rachunkowości placówek,

7) prowadzenie obsługi kasowej i bankowej placówek,

8) obsługa wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych dla pracowników placówek, w tym: 
przygotowanie list płatniczych, organizowanie wypłaty wynagrodzeń i wystawianie zaświadczeń,

9) analiza poniesionych wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli w odniesieniu do średnich wynagrodzeń, 
o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela,

10) sporządzanie wymaganych sprawozdań z zakresu realizowanych zadań,

11) obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

12) analizy finansowe i organizacyjne placówek oświatowych,

13) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowej placówek oświatowych,

14) organizowanie dowozów dzieci do placówek oświatowych,

15) nadzorowanie zamówień publicznych w jednostkach obsługiwanych oraz przygotowanie dokumentacji 
do przetargów w jednostkach.

§ 5. Realizując cele, o których mowa w § 4, Centrum może ingerować w działalność obsługiwanych jednostek 
wyłącznie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawnych oraz niniejszym Statucie.

§ 6. 1. Centrum 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 sporządzania i zatwierdzania planu finansowego 
oraz przeniesień i wydatków w tym planie.

III. GOSPODARKA FINANSOWA

§ 7. 1. Centrum prowadzi działalność finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych 
dla jednostek  budżetowych i w ustawie o rachunkowości.

2. Podstawą  gospodarki finansowej Centrum są roczne plany finansowe.

3. Planowanie i dystrybucja środków finansowych odbywają się zgodnie z obowiązującą klasyfikacją 
budżetową.

IV. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 8. 1. Centrum kieruje i reprezentuje na zewnątrz dyrektor.

2. Dyrektor Centrum samodzielnie w granicach swoich uprawnień podejmuje decyzje dotyczące Centrum 
i ponosi za nie odpowiedzialność.

3. Dyrektor Centrum jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową oraz za rachunkowość i sprawozdawczość 
jednostek obsługiwanych.

4. Dyrektor Centrum działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza 
Krapkowic.

5. Dyrektor Centrum jest zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Krapkowic.

6. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do dyrektora Centrum wykonuje Burmistrz Krapkowic.

7. Do zadań dyrektora Centrum należy:

1) bieżący nadzór nad wykonywaniem zadań Centrum,
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2) organizowanie pracy podległego zespołu,

3) realizacja planu finansowego.

§ 9. 1. Zadania Centrum realizuje dyrektor z pomocą zatrudnionych w Centrum pracowników.

2. Dyrektor Centrum jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy w stosunku 
do pracowników Centrum.

3. Dyrektor Centrum zatrudnia, awansuje i zwalnia podległych mu pracowników, określa ich szczegółowy 
zakres obowiązków,  jest ich zwierzchnikiem  służbowym i wykonuje wobec nich pozostałe czynności ze stosunku 
pracy.

4. Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zakres zadań ustala dyrektor Centrum  w regulaminie 
organizacyjnym, po zaopiniowaniu przez Burmistrza Krapkowic.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  10. 1. Centrum używa pieczęci podłużnej o treści zwierającej nazwę i adres.

2. Zmiany statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla ustalenia.
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UZASADNIENIE

W związku ze zmianą ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015, poz. 1045) istnieje konieczność dostosowania obecnie

funkcjonującej organizacji obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych w Gminie Krapkowice

do nowych unormowań prawnych. Artykuł 10a ustawy samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r,

poz. 594 ze zm.) zakłada możliwość utworzenia wspólnej obsługi w szczególności administracyjnej,

finansowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych gminy, zaliczanych do sektora finansów

publicznych.

Rada gminy zobowiązana została do określenia w drodze uchwały jednostki obsługującej

i jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach

wspólnej obsługi.

W celu zapewnienia prawidłowej i sprawnej obsługi finansowo-księgowej i organizacyjno-

administracyjnej placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice proponuje się z dniem

1 stycznia 2017 roku utworzenie jednostki o nazwie: Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach.
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