
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

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

w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Mielcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miejska w Mielcu
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Nadaje się Statut Centrum Usług Wspólnych w Mielcu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca.

§ 3. 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Porządku Publicznego i Regulaminowej oraz 
Oświaty i Kultury.

§ 4. 

Traci moc Statut Centrum Usług Wspólnych w Mielcu w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały 
Nr XXIV/247/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 20 października 2016 r. w sprawie likwidacji 
Miejskiego Zespołu Obsługi Przedszkoli i Żłobków w Mielcu, utworzenia samorządowej jednostki 
organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Mielcu i zapewnienia wspólnej obsługi 
organizacyjnej, administracyjnej i finansowej wybranym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej 
Mielec.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Bogdan Bieniek
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Mielcu

z dnia....................2019 r.

Statut Centrum Usług Wspólnych w Mielcu

ROZDZIAŁ 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 

1. Centrum Usług Wspólnych w Mielcu jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Mielec 
nieposiadającą osobowości prawnej działającą na zasadach jednostki budżetowej.

2. Centrum Usług Wspólnych w Mielcu działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa oraz niniejszego Statutu.

3. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o ,,CUW” należy przez to rozumieć Centrum Usług 
Wspólnych w Mielcu.

§ 2. 

1. Siedziba CUW mieści się w Mielcu przy ul. Biernackiego 6a.

2. CUW działa na terenie Gminy Miejskiej Mielec.

§ 3. 

Podstawę działania CUW stanowi:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.),

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869
z późn. zm.),

3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351),

4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1282 z późn. zm.),

5. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.),

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.),

7. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t. j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1942 z późn. zm.),

8. niniejszy Statut.

ROZDZIAŁ 2.
Przedmiot i zakres działalności CUW

§ 4. 

1. CUW pełni funkcję jednostki obsługującej w rozumieniu art. 10b ustawy o samorządzie gminnym 
wybrane jednostki obsługiwane, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Mielec.

2. Do zadań CUW należy obsługa, finansowa i organizacyjna jednostek obsługiwanych.

3. Do przedmiotu działalności CUW należy:

1) obsługa finansowa oraz prowadzenie w całości zadań w zakresie rachunkowości
i sprawozdawczości:
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a) opracowanie projektów uregulowań wewnętrznych jednostek obsługiwanych dotyczących 
rachunkowości (umorzenie należności, inwentaryzacja, polityka rachunkowości),

b) obsługa rachunków bankowych jednostek obsługiwanych,

c) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zleconych przez kierowników jednostek 
obsługiwanych,

d) współdziałanie w tworzeniu planów finansowych i dokonywaniu w nich zmian,

e) bieżący nadzór nad realizacją planów finansowych jednostek obsługiwanych,

f) sporządzanie sprawozdań budżetowych przewidzianych prawem oraz przedkładanie ich odpowiednim 
organom,

g) sporządzanie sprawozdań finansowych przewidzianych prawem i przedkładanie ich odpowiednim 
organom oraz ustalanie wyniku finansowego,

h) sporządzanie dokumentów o charakterze statystycznym dla urzędów statystycznych,

i) prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek obsługiwanych,

j) prowadzenie inwentaryzacji w zakresie uzgodnienia sald z kontrahentami oraz weryfikacji stanu 
ewidencyjnego,

k) rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych jednostek obsługiwanych,

l) gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji finansowo-księgowej,

2) obsługa płacowa oraz prowadzenie w całości zadań w zakresie księgowości płacowej:

a) naliczanie i sporządzanie list wynagrodzeń, zasiłków i innych należności pracowników obsługiwanych 
jednostek oraz CUW,

b) sporządzanie deklaracji oraz dokonywanie rozliczeń z urzędami skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń 
społecznych,

c) wystawianie zaświadczeń dla obecnych i byłych pracowników,

d) gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji płacowej,

3) obsługa kadrowa jednostek oraz prowadzenie w całości zadań w zakresie dokumentacji kadrowej:

a) przygotowanie dokumentów dotyczących nawiązania, rozwiązania stosunku pracy, ustalenia 
wynagrodzenia za pracę oraz innych związanych z przebiegiem zatrudnienia,

b) ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagradzaniu,

c) prowadzenie dokumentacji i akt osobowych pracowników oraz kierowników jednostek 
obsługiwanych,

d) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej z zakresu zatrudnienia i płac,

e) gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji kadrowej,

4) Prowadzenie bazy danych Systemu Informacji Oświatowej w zakresie:

a) Moduł nauczyciele- wynagrodzenie, zatrudnienie, dane dziedzinowe,

b) Moduł Dane zbiorcze-finanse, zatrudnienie.

§ 5. 

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

§ 6. 

1. CUW współdziała z dyrektorami jednostek obsługiwanych w celu zapewnienia właściwych warunków 
funkcjonowania.
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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.

ROZDZIAŁ 3.
Gospodarka finansowa

§ 7. 

1. CUW prowadzi działalność finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych 
dla jednostek budżetowych oraz ustawie o rachunkowości.

2. Źródłem finansowania działalności CUW są środki z budżetu Gminy Miejskiej Mielec.

3. Podstawą gospodarki finansowej CUW są roczne plany finansowe Centrum
Usług Wspólnych w Mielcu.

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

5. Mienie CUW jest mieniem komunalnym, w skład, którego nie wchodzą składniki mienia jednostek 
obsługiwanych.

ROZDZIAŁ 4.
Organizacja i zarządzanie

§ 8. 

1. CUW ma strukturę bez wydziałową.

2. CUW kieruje Dyrektor.

3. Dyrektor CUW samodzielnie, w granicach swoich uprawnień podejmuje decyzje dotyczące 
organizacji i zarządzania CUW oraz ponosi za nie odpowiedzialność.

4. Dyrektor CUW jest odpowiedzialny za rachunkowość i sprawozdawczość jednostek obsługiwanych 
i CUW.

5. Dyrektor CUW działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta 
Miasta Mielca.

6. Dyrektor CUW jest zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta Mielca.

7. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora CUW wykonuje Prezydent Miasta 
Mielca.

8. Do zadań i kompetencji Dyrektora CUW należy:

1) reprezentowanie CUW na zewnątrz,

2) bieżący nadzór nad wykonywaniem zadań przez pracowników,

3) organizowanie pracy podległego zespołu,

4) realizacja planu finansowego,

5) sprawowanie kontroli zarządczej.

§ 9. 

1. Zadania CUW realizuje Dyrektor przy pomocy zatrudnionych w CUW pracowników.

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

3. Dyrektor zatrudnia, awansuje i zwalnia podległych mu pracowników, określa ich szczegółowy zakres 
obowiązków, jest ich zwierzchnikiem służbowym i wykonuje wobec nich pozostałe czynności wynikające ze 
stosunku pracy.
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4. Pracownicy CUW są pracownikami samorządowymi, w rozumieniu ustawy o pracownikach 
samorządowych.

5. Szczegółową strukturę organizacyjną CUW, ogólne zasady kierowania i kompetencje kadry, tryb 
pracy i zakresy działania określa regulamin organizacyjny CUW.

6. Regulamin organizacyjny CUW ustala Dyrektor i przedkłada do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta 
Mielca.

7. Zakresy czynności pracowników CUW określa Dyrektor.

ROZDZIAŁ 5.
Nadzór nad działalnością

§ 10. 

Nadzór nad działalnością CUW sprawuje Prezydent Miasta Mielca.

ROZDZIAŁ 6.
Postanowienia końcowe

§ 11. 

1. Dyrektor CUW ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.

2. CUW używa pieczęci podłużnej o treści ,,Centrum Usług Wspólnych w Mielcu”.

3. Zmiana Statutu może nastąpić w trybie jego nadania.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy 
prawa.
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