UCHWAŁA NR XXVII/180/2016
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU
z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie utworzenia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy miejskiej
Wągrowiec
Na podstawie art. 10a pkt 1 i art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.1)) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Z dniem 01.01.2017 roku tworzy się centrum usług wspólnych dla jednostek oświatowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina miejska Wągrowiec w strukturach Urzędu Miejskiego
w Wągrowcu, zwanego dalej jednostką obsługującą.
2. Jednostkami obsługiwanymi są:
1) Przedszkole Nr 1 w Wągrowcu;
2) Przedszkole Nr 2 w Wągrowcu;
3) Przedszkole Nr 3 w Wągrowcu;
4) Przedszkole Nr 6 w Wągrowcu;
5) Przedszkole Nr 7 w Wągrowcu;
6) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wągrowcu;
7) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wągrowcu;
8) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wągrowcu;
9) Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu.
§ 2. Jednostka obsługująca zapewnia jednostkom obsługiwanym wspólną obsługę administracyjną,
finansową i organizacyjną polegającą na:
1) prowadzeniu spraw kadrowo-płacowych pracowników jednostek obsługiwanych;
2) prowadzeniu rachunkowości jednostek obsługiwanych;
3) sprawozdawczości finansowej, budżetowej i statystycznej jednostek obsługiwanych;
4) prowadzeniu rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami finansowymi.
§ 3. Do zadań jednostki obsługującej w zakresie obsługi jednostek obsługiwanych należy m.in.:
1) prowadzenie rachunkowości;
2) monitorowanie prawidłowości przebiegu wykonania zatwierdzonych planów finansowych;
3) sporządzanie analiz finansowych;
4) organizowanie i prowadzenie
syntetycznej i analitycznej;

obsługi

bankowej,

obsługi

kasowej,

prowadzenie

księgowości

5) okresowe uzgadnianie sald ewidencji syntetycznej środków trwałych, pozostałych środków trwałych,
wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych;
6) naliczanie i wypłata wynagrodzeń i innych należnych świadczeń, prowadzenie ewidencji oraz sporządzanie
sprawozdawczości z zakresu zatrudnienia i funduszu płac;
7) potrącanie podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczanie z Urzędem Skarbowym, a także
sporządzanie informacji o dochodach uzyskanych oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
od pracowników zatrudnionych w jednostkach obsługiwanych oraz dokonywanie rocznego rozliczenia;
1) zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579
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8) prowadzenie rozliczania składek ZUS wraz z dokumentacją;
9) prowadzenie rozliczeń z innymi instytucjami finansowymi;
10) obliczanie zasiłków chorobowych i zasiłków z tytułu ubezpieczenia społecznego;
11) sporządzanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń do celów emerytalno-rentowych
pracowników obsługiwanych jednostek i Centrum oraz do innych celów na wniosek pracownika;
12) ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wydatkach z osobowego i bezosobowego funduszu płac;
13) obsługa finansowo – księgowa działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w tym byłych
pracowników (emerytów i rencistów);
14) prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników;
15) sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych;
16) organizacja i prowadzenie spraw w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz spraw w zakresie
ochrony przeciwpożarowej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.
§ 5. Traci moc Uchwała nr XXIV/164/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 27 października 2016 r. w
sprawie
utworzenia
samorządowej
jednostki
organizacyjnej
„Centrum
Usług
Wspólnych
w Wągrowcu” oraz nadanie jej statutu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wągrowcu
Wiesław Zając
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 10 a pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446
z późn. zm.), gmina może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i
organizacyjną jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych.
W myśl postanowień art. 10 b ust. 2 ww. ustawy, rada gminy w drodze uchwały określa jednostki
obsługujące, jednostki obsługiwane oraz zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym
w ramach wspólnej obsługi.
Obecnie cała obsługa księgowo - finansowa szkół i przedszkoli prowadzona jest w ramach struktury Urzędu
Miejskiego w Wągrowcu, gdyż nie ma w oświatowych jednostkach organizacyjnych głównych
księgowych.
Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045), który stanowi, że dotychczasowe zasady obsługi szkół i placówek
mogą funkcjonować, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2016 r.
Wysoka Rada w dniu 27 października 2016 r. podjęła Uchwałę nr XXIV/164/2016 w sprawie utworzenia
samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Wągrowcu” oraz nadanie jej statutu.
Wobec planowanej w 2017 roku reorganizacji systemu oświaty w naszym kraju, przed organem
prowadzącym jednostki oświatowe stoją poważne zadania do wykonania. W związku z powyższym utrzymanie
dotychczasowej formy wspólnej obsługi jednostek oświatowych w strukturze Urzędu Miejskiego w Wągrowcu
jest konieczne i szczególnie uzasadnione.
Uchwała nie rodzi skutków finansowych.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu
Wiesław Zając
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