UCHWAŁA NR XXIV/163/2016
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 28 lipca 2016 r.
w sprawie zmian: uchwały Rady Miejskiej w Toszku z dnia 11 grudnia 2007r., Nr XIII/137/07 w sprawie:
utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Toszek w formie jednostki budżetowej pod nazwą „Zespół
Obsługi Placówek Oświatowych” oraz uchwały Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 sierpnia 2011r. Nr
XI/91/2011 w sprawie: nadania Statutu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku
Na podstawie art. 10 a, art. 10 b, art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3, ust. 4 pkt 2 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) na wniosek
Burmistrza Toszka
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W uchwale Rady Miejskiej w Toszku z dnia 11 grudnia 2007r., Nr XIII/137/07 w sprawie: utworzenia
jednostki organizacyjnej Gminy Toszek w formie jednostki budżetowej pod nazwą „Zespół Obsługi Placówek
Oświatowych” wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie: utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek”;
2) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1.Tworzy się samorządową jednostkę organizacyjną pod nazwą:
„Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek” (jednostka obsługująca) dla jednostek organizacyjnych Gminy
Toszek (jednostki obsługiwane), zwaną dalej „Centrum”.
2. Centrum prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.
3. Siedzibą Centrum jest Toszek.”;
3) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 2.1. Centrum zapewnia jednostkom obsługiwanymobsługę: kadrowopłacową, organizacyjno – administracyjną, finansowo-księgową oraz prawną. Centrum powołuje głównego
księgowego dla jednostek obsługiwanych.
2. Jednostkami obsługiwanymi są:
1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku,
2) Przedszkole w Toszku,
3) Szkoła Podstawowa w Kotulinie,
4) Szkoła Podstawowa w Paczynie,
5) Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Pniowie,
6) Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku,
7) Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku.”;
4) uchyla się § 3,
5) uchyla się § 4.
§ 2. 1. W uchwale Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 sierpnia 2011r. Nr XI/91/2011 w sprawie: nadania
Statutu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie: nadania Statutu Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek”.
2) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Nadać Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek statut w brzmieniu jak
załącznik do niniejszej uchwały.”.
2. Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 sierpnia 2011r. Nr XI/91/2011 w sprawie: nadania
Statutu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do
niniejszej uchwały.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek
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Załącznik do Uchwały Nr XXIV/163/2016
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 28 lipca 2016 r.
Statut Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek
§ 1. Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek, zwane dalej jako „Centrum", jest jednostką budżetową Gminy
Toszek, realizującą zadania w zakresie obsługi: kadrowo-płacowej, organizacyjno – administracyjnej, finansowo –
księgowej oraz prawnej: Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku, oraz publicznych placówek oświatowych na
terenie Gminy Toszek.
§ 2. Siedzibą Centrum jest Toszek.
II. CEL I ZAKRES DZIAŁANIA
§ 3. 1. Centrum (jednostka obsługująca) jest powołane w celu wykonywania obsługi kadrowo-płacowej,
organizacyjno - administracyjnej i finansowo-księgowej oraz prawnej: Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku oraz
publicznych placówek oświatowych na terenie Gminy Toszek (jednostki obsługiwane).
2. Do zadań Centrum należy:
1) obsługa kadrowo-płacowa, organizacyjno - administracyjna i finansowo - księgowa oraz prawna jednostek
obsługiwanych, a w szczególności obsługa wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych dla
pracowników jednostek obsługiwanych, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wydatkach z osobowego
funduszu płac, realizacja zobowiązań z zakresu naliczania i odprowadzania składek z tytułu ubezpieczenia
pracowników oraz należności podatkowych,
2) wykonywanie zadań z zakresu statystyki oraz obowiązku sporządzania wymaganych sprawozdań dotyczących
realizacji zadań rzeczowych własnych i jednostek obsługiwanych, a także sprawozdań dotyczących
zatrudnienia dla Centrum Usług Wspólnych i Ośrodka Pomocy Społecznej, osobowego funduszu płac,
obowiązkowych składek ubezpieczeniowych i podatków, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i
innych sprawozdań przewidzianych prawem,
3) koordynacja spraw organizacyjno - administracyjnych placówek dla zapewnienia odpowiednich warunków
działania jednostek obsługiwanych, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, opieki i
wychowania w publicznych placówkach oświatowych,
4) rozliczenie inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienie jednostek obsługiwanych,
5) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i budżetowej w jednostkach obsługiwanych,
6) archiwizowanie dokumentacji jednostek obsługiwanych,
7) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
8) współpraca ze Skarbnikiem Gminy w zakresie realizacji budżetu Gminy w części dotyczącej finansowania
zadań w zakresie oświaty i pomocy społecznej,
9) współpraca z Dyrektorami i Kierownikami jednostek obsługiwanych w zakresie wykonania zadań Centrum,
10) prowadzenie ewidencji syntetyczno - analitycznej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych, zgodnie z
przepisami o rachunkowości,
11) przygotowywanie, prowadzenie i rozliczanie projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł
zewnętrznych,
12) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zleconych przez kierowników jednostek obsługiwanych,
13) przekazywanie kierownikom jednostek obsługiwanych bieżącej informacji o sytuacji finansowej realizacji
budżetu,
14) obsługa finansowo- księgowa pracowniczej kasy zapomogowo – pożyczkowej,
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15) przygotowanie wspólnie z kierownikami jednostek obsługiwanych projektów planów finansowych oraz
projektów zmian w planach finansowych i bieżąca analiza wykonywania tych planów.
III. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
§ 4. 1. Centrum kieruje oraz reprezentuje Dyrektor. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich
pracowników Centrum i jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.
2. W zakresie zarządu mieniem Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie upoważnienia udzielonego przez
Burmistrza Toszka.
3. Do uprawnień i obowiązków Dyrektora należy:
1) ustalanie wewnętrznej organizacji pracy Centrum, a w szczególności opracowywanie regulaminu
organizacyjnego oraz określanie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na
poszczególnych stanowiskach,
2) podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia i wynagradzania pracowników Centrum, z zastrzeżeniem pkt.
9,
3) wydawanie zarządzeń i instrukcji regulujących bieżącą działalność Centrum,
4) określanie kierunku i przedmiotu kontroli wewnętrznej oraz podejmowanie stosownych decyzji,
5) ustalanie zasad obiegu dokumentów wewnętrznych Centrum,
6) samodzielne podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji,
7) współpraca z dyrektorami i kierownikami obsługiwanych jednostek,
8) akceptowanie i odpowiedzialność za celowość wydatków związanych z realizacją budżetu przy współpracy z
Dyrektorami i Kierownikami obsługiwanych jednostek,
9) ustalanie wielkości stanu zatrudnienia Centrum w uzgodnieniu z Burmistrzem Toszka.
§ 5. Strukturę organizacyjną Centrum określa Regulamin Organizacyjny Centrum.
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UZASADNIENIE

I. Przyczyny podjęcia uchwały.
Zgodnie z przepisem art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy
o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz. 1045) jednostki
obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i przedszkoli, utworzone przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2015r. poz. 2156), mogą działać na dotychczasowych
zasadach nie dłużej niż do 31 grudnia 2016r.
II. Założenia projektu.
Zgodnie z art. 10a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z
2016 r. poz. 446 – dalej: u.s.g.; wszedł życie od dnia 1 stycznia 2016r.): gmina może zapewnić
wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną: jednostkom
organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych, gminnym instytucjom
kultury, innym zaliczanym do sektora finansów publicznych gminnym osobom prawnym
utworzonym na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z
wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.
Stosownie do art. 10b u.s.g. wspólną obsługę mogą prowadzić urząd gminy, inna jednostka
organizacyjna gminy, jednostka organizacyjna związku międzygminnego albo jednostka
organizacyjna związku powiatowo-gminnego (ust. 1); Rada gminy w odniesieniu do
jednostek obsługiwanych, o których mowa w art. 10a pkt 1 u.s.g. określa, w drodze uchwały,
w szczególności: jednostki obsługujące, jednostki obsługiwane oraz zakres obowiązków
powierzonych jednostkom obsługującym w ramach wspólnej obsługi.
Obowiązuje regulacje prawne nie wykluczają możliwości dostosowania struktury
funkcjonujących jednostek obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i przedszkoli do
wymogów stawianych jednostkom obsługującym w rozumieniu art. 10b u.s.g. Potwierdza to
m.in. wykładnia zaprezentowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w
piśmie z dnia 23 maja 2016r. (odpowiedź na interpelację nr 2681).
Projekt uchwały zakłada dostosowanie aktów regulujących funkcjonowanie Zespołu Obsługi
Placówek Oświatowych w Toszku do wymagań stawianych jednostkom obsługującym w
rozumieniu art. 10b u.s.g. (zmiana nazwy jednostki, zmiana zadań). Forma organizacyjnoprawna jednostki pozostanie bez zmian. Nadal będzie to jednostka budżetowa w rozumieniu
art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013r.
poz. 885 z późn. zm.).
Projekt zakłada, iż jednostka obsługująca (pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy
Toszek) będzie wykonywała na rzecz jednostek obsługiwanych (Ośrodka Pomocy Społecznej w
Toszku, Przedszkola w Toszku, Szkoły Podstawowej w Kotulinie, Szkoły Podstawowej w Paczynie,
Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie, Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka
w Toszku, Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku) czynności w zakresie obsługi: kadrowopłacowej, organizacyjno – administracyjnej, finansowo – księgowej oraz prawnej: Ośrodka
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Pomocy Społecznej w Toszku, oraz publicznych placówek oświatowych na terenie Gminy
Toszek.
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