
UcHwAŁA Nr x)V95l201ó
RADY GMINY W CZERMINIE
z dnia 28 października 201ó roku

w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu oświatowego w Czerminie i utwozenia
Centrum Uslug Wspólnych w Czerminie oraz nadania mu statutu.

Na podstawie ań' loa -alt.lod i alt 18 ust' 2 pkt 9 lit 'h ustawy z dnia 8 marca l990r. o
samorządzie gillinnym (Dz. v. z2016r.' poz. 446 z póżn. zm.) oftz aft. 12 ust. 1 pkt 2' ust'2,
ust.3, ust.6, oraz ust. 7 ustawy z dnia 27 sięĘnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. \J. z
2013r',poz.885zpóźnzm.)wzwiązkuzafi'5ust.7pkt3ustawyzdnia7lvrzęśnia1991r.o
systemie oświaty (Dz. U. z20I5'r. poz.2156 z pózn. zm.), uchwala się, co następuje:

s 1'l. Z dniem 31 grudnia 20l6r. likwiduje się samorządowąjednostkę organizacyjną
Gminy Czermin, działającą w formiejednostki budżetowęj pod nazwą Gminny
zespół oświatowy w Czerminie'

2' Czymości zwiapanę z likwidacja należy lozpocząć z dniem l listopada 2016r.
i zakończyć do dnia 3 1 grudnia 20 l 6r.

s 2'1. Cz}nności związane z likwidacjąjednostki Fzeprowadzi jej kierownik.

2. Czynności likwidacyjne obejmują przedę wszystkim:
1) przeprowadzenie inwentaryzacji wsŻystkich aktywów i pasywów zgodnie z
przepisami ustawy o fachunkowości, w tym ustalęnie należności i zobowięań oraz
stanu środków obrotowych i majątku trwałego znajdującego się w uŹ}tkowaniu
jednostki budŹetowej,
2) zamknięcie rachunłów baŃowych i ksiąg rachunłowych zgodnie z przepisami
ustawy o rachunkowości na dzień 3 1 grudnia 2016r',
3) sporządzenie bilansu zamknięciajednostki budżetowej na dzień 31 grudnia 2016r.'
4) zgłoszenie zmian do podmiotów, z którymi Gminny Zespół oświatowy
w Czerminie jest związany umowami c}'wilnoprawnymi'
5) zgłoszenie likwidacji do odpowiednich rejestlów i inst}tucji,
6) uregulowanie sprawpracowniczych.

$ 3.1.Z dniem l stycznia 2017 r. t\,vorzy się jednostkę budżetową gminy czemin pod
nazwą centrum Usług Wspólnych w Czerminie będącąjednostką obsługującą dla
jednostek organizacyjnych gminy Czermin, zwanej dalei ,,Centrum,'.

2.Jednostkami obsługiwanymi będą:
l.Gimnazjum w Czerminie,
2' Szkola Podstarłowa w c7erminie,
]' Przedszkole PublicŻne w Czerminie_
4. Szkoła Podstawa w Trzcianie,
5. Szkoła Podstawowa w otałęży,
6. Szkoła Podstawowa w Bmiu osuchowskim,
7' Szlola Podstarłowa w Lysakorłie.
8' Szkoła Pods(arłowa w 7iempniorł ie'



3'Na zasadach określonych w ustawach centrum może zar'ielaó porozumienia dotyczące
prowadzenia obsługi irrnych samorądowych jednostek olganizacyjnych niż wymieńone
w ust. 2.

4.W ramach wspólnej obsługi centrun Usfug Wspólnych powierza się wykon).wanie
obowiązków w Żakresie szczegółowo opisanym w statucie tęgo centrum, o którym
mowa w $ 6 uchwały'

$ 4.1. Mienie likwidowanej jednostki przechodzi na Źecz cęntnun Usług Wspólnych
w Czerminie .

2. Podstawą przekazania będzie przeprowadzona iłwentaryzacja majątku likwidowanej
jednostki.
3' Należności i zobowiązarria lik\łidowanęj jednostki przejmuie Centrum Usług
wspólnych w czerminie.
4. Srodki nieniezne w ka4. Srodki pieniężne w kasie i na rachunkach banłowych jednostki według stanu na dzień
likwidacji podlegają uplaci€ na rachunek balkowy Gminy Czermin'
5. Zadania należące do Gminnego Zespołu oświatowęgo w Czerminie pŻejmuje
Centrum Uslug Wspóln) ch w czerminie'
6. Dokurnentację zlikwidowanego Gminnego Zespołu oświatolvego w czerminie
przejmuje D}.ręktol centrum Usług wspólnych w Czermnie.

$ 5. 1 . Centum Usług Wspólnych w Czerminie staje się następcą prawn}.rn
likwidowanej jednostki.
2' Pracownicy likwidowanej jednostki z dniem 1 stycznia 2017I. stają się
praco\łnikami centrum Usług wspólnych.

$ 6. Centrum Usług Wspólnych w Czerminie nadaje się statut w brzmieniu
okeślonym w załączniku do niniejszej uchwĄ.

$ 7' Traci moc Uchwała Nr xv/69l95 Rady Gminy w Czerminie z dnia 22 $udnia 1995r. w
sprawie utwoĘęnia zespołu obsługi Szkół oraz nadania statutu Zespołowi, Uchwała NI
l7l79l9ó Rady Gminy w Czerminię z dnia 04 marca 1996I' w sp.awię zrniany statutu
Zespołu obsługi Szkół Podsta\łowych Gminy Czermin wprowadzonego Uchwałą Nr
XV/69l95 Rady Gminy w Czerminie z dnia 22 grudnia l995r., Uchwała Nr xxvll/l44l20ol
Rady Gminy w Czerminie z dnia 10 lipca 2001r. w sprawie zmiany stafutu Zespołu obsfugi
Szkół Podstawowych Gminy Czermin rłprowadzonego Uchwałą Nr XV/ó9l95 Rady Gminy
w Częrminie z dnia22 grudnia 1995r.

$ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zalącznik do Uchwały Nr xx/95/201ó
Rady Gminy w Czerminie

z dnia 28 paźdŻiefnik^ 2016r,

Statut

Centrum Usług Wspólnych

Gminy Czermin

l. Postanowienia ogólne

$ l.centrurn Usług wspóInych w Czerminie, zwany dalej 
',centrum'' 

działa na podstawie:
l. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gnrinnym (Dz. U. z2016r,,wz.446 z

póżn. zm.)'
2. nstary z dnia2'7 sielpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz, U, z20l3t,,poz.885 z

późn. zm.),
3. ustawy z dnia 29 września l994r. o rachunkowości (Dz. U. z 20I3t., poz330 z późn,

zm.),
4. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systęmię oświaty (Dz. U' z 2015r, poz.2156 z

późlr. zm.)
5' niniejszej uchwały i statutu.

s 2.l.centrum jestjednostką organizacyjną Gminy Czermin, nie posiadającą osobowości
prawnej i działa w formie jednostki budżetowej '
2. obszarem działania centum jest teren Gminy czermin.
3' Siedziba Centrum mieści się w miejscowości czermin 454.
4. centum użTwa pieczęci o treści ,'centlum Usług Wspólnych'' w Czerminie z

aktualnym adresem siedziby cęntrum' kodem pocŹowym, numerem telefonu oraz
numęrami NIP i REGoN.

$3.l.Celem działania Centrum jest świadczenie usfug z zakresu wspólnej obsługi na rzecz
jednostek organizacyjnych Gminy Czermin, zwanych dalej ,jednostkami obsługiwanymi''
2' Nadzór nad działalnością centrum sprawuje Wójt Gminy Czermin.
3. D}tektor centrum jest zatrudniany i zwalniany przez wójta Gminy' który wykonuje w
stosunku do niego uprawięnia zwierzchnika służbowęgo'



s 4.l. Centrum jęst pracodawcą w rozumieńu pŻepisów prawa pracy.
2. Pmcownicy centrum są pracownikami \ł.ozumieniu ustawy Ż dnia 21 listopada 2008r.
o praco nikach samorządorych (Dz. U. z20l4t.'poz'l202 zpóźn. m|.)
3. Cz;,nności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników centrum dokonuję
dlrektor Centlum.
4. Czynności z zakesu prawa pracy wobęc dyrektola centrum wykonuje Wójt Grniny
Czermin-

II. Przedmiot dzialania

s 5.1.Centrum w mmach swojej działalności ma za zadalie zapewrtienie sprawnej obsługi
jednos&om obsługiwan1łn w zakesie wspólnej obsfugi administracyjnej, finansowej i

- otgwizacyjnej dlajednostęk budżetowych Gminy Czermin.
2. centntm prowadzi obsfugę następujących jednostek obsługiwanych:

LGinrnazjum w Czeminie.
2. Szkoła Podstawowa \ł cŻęrminie,
3. Przedszkole Publiczne w Czerminię,
4' szkoła Podstawa w Trzcianie'
5' szkoła Podstawowaw otałęŻy,
6. szkoła Podstawowa w Bmiu osuchowskim'
7. Szkoła Podstawowa w Łysakowie,
8. szkoła Pods1awowa w Ziempniowie.

3' Na zasadach określonych w ustawach centrum może zawięIać porozumienia doĘczące
prowadzenia obsługi innych samorządowych j€dnostek organizacyjnych niż w}łnienione
w ust. 2.
4' centrum wykonuje zadania w stosunku do jednoŚtek obslugiwanych, zwanych dalej

' 

jednostkami" o których mowa w ust.2' Ż zastxzeż!śniefi !st' 3 w zakesie:
l. rachunkowości i sprawozdawczości,
2. koordylowania spraw admiństracyjno organizacyjnych dla zapewnienia

odpowiednich warunków działania jednostek w tym bezpiecznych warunków
nauJ<i. opieki i wychouania.

3' obsługi płacowej,
4. zgłaszania i w}Tej€strow}ałania z ZUs placowników jednostek oraz rczliczania

skJadek w ty.rn zakresie,
5. prowadzenia obsługi finansowo _ księgowej jednostek,
6. wykon1.wania dyspozycji środkami pieniężnymi zleconymi przez kierowników

jednostek,

7' rozliczania inwentaryzacji składników majątkowych jednostek,
8. sporządzania sprawozdali finansowych i budżetowych oraz przedkładarrie

odpowiednim organom,
9. gromadzenia i przechow1wania dokumentacji finansowo _ księgowej,
l0. przygotowywania i opracow1rłania danych do sprawozdania o średniorocznym

wynagrodzeniu nauczycieli w zakresie w1płaconych kwot wynagrodzeń,



11. współpracy z kierownikami jednostęk obsługiwanych w zakresie sporządzania
sprawozdań zeczowo ' finansowych i statystycznych,

l2. przygotowania i prŻeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych
we współpracy z pracownikiem Urzędu Gminy do spraw zamówień publicznych
na wniosek i w porozumieniu z kierownikami jednostek i przedkładanie im do
zatwierdzania.

l3' dokon1.wania wstępnej akceptacji dokumentów księgowych pod względem
zgodności z przepisami o zamówieniach publicznych,

l 4 ' przygotowywania wspólnie z kierownikami jednostek projektów planów
finansowych oraz projektów zmian w planach finansowych oraz bieżąca analiza
wykonania tycb planó\ł'

l5. przygotowania, prowadzenia i lozliczania plojektów realizowanych ze środków
zewnętrznych (unłnych, panstwowych i innych),

16. rozliczania delegacji kajowych i zagranicznych pracowników jednostek i
Centrum,

l7' koordynacji nad pŹygotow}ałanięm dokumęntacji remontów obiektów jednostek
oraz zadan inwestycyjnych w tym zakesie,

l8.obsługi finansowo _ księgowej Zakładowego Funduszu Śwjadczeń Socjalnych
jędnostek,

l 9. prowadzenia obsługi rachunków bankowych jednostek,
20. archiwizowanie dokumentacji,
2l . obsługi finansowo _ księgowej pmcowniczej kasy zapomogowo pożyczkowej,
2Ż.współpracy z kierownikami jednostek obsługiwanych w zakesie prowadzenia

prawidłowej polityki kadrowej,
23.prowadzenia dokumentacji emer}.talno - ręntowej pracowników jednostek

obsługiwaaych i Centrum,
24. prowadzenia ewidencji syntętyczno _ analitycznej środków trwałych i pozostałych

środków trwałych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
25. prowadzenia spraw zvłięanych z orguizacją dowozu dzieci i młodzieży do szkół,

prowadzania spraw związanych z zapewnieniem bęzpłatnego transponu dla dzieci
niepełnosprawnych,

26.obsługi *rypłat stypendiów socjalnych, naukowych i sportowych dla uczniów oraz
wyprawek szkolnycl!

27. koordynowania procesu dokształcania i doskonalenia pracownikówjednostek,
28. obsługi spraw związanych z zakresu dofinansowania dokształcania i doskonalenia

zawodowego nauczycieli,
29. koordynowania spraw pmwno - organizacyjnych placówek dla zapewnienia

odpowiednich warLrnłów działaniajednostek obsfugiwanych' w tym bezpiecznych
i higienicznych warmków nauki, opieki i wychowania w publicznych placówkach
oświatowych oraz weryfikacja projektów organizacyjnych placówek oświatowych
celem zabezpieczenia środków finansowych i przedstawianie ich do zatwierdzenia,

30. prowadzenia kontroli oraz egzekucji administracyjnej realizacji rocznego
obowiązku przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

3l. nadzoru nad spełnianiem obowiązku nauki,
32. prowadzenia postępowań oraz obsługi komisji egzaminacyjnych w sprawie

uzyskiwania przez nauczycięli stopni awansu zawodowego'
33.obsługi spraw związanych z dofinarrsowaniem przygotowania zawodowego

pracowników młodocianych,



34' obsługi spraw związanych z pzeprowadzaniem konkursów na stanowiska
dyrektorów placówek oświatowych,

3 5 . obsługi spraw zwipanych z pomocą zdrowotną dla nauczycieli,
36. przygotowania danych do systemu Informacji oświatowej i prowadzenia bazy

danych SIo, oraz wydawanie upowźrźnień dyrektorom i pracownikom placówek
oświatowych do dostępu do danych SIo2,

37. weryfikacji liczby uczniów oraz występujących nieprawidłowości w wykazi€
MEN dotyczących naliczania subwencji oświatowej'

38. sporądzania miesięcznych, kwańalnych i rocznych sprawozdań statystycŻnych
we współpracy z kierownikami jednostek obsfugiwanych,

39' koordynowania prac w sprawie oceny pracy dyrektorów placówęk oświatowych
oraz opracowanie oceny końcowej,

40. sporządzania rapolfu o stanie oświaty w Gminie,
4l' koordynowania spraw zwiąanych z organizacja roku szkohego placówek

oświatowych'
4Ż.prowadzenia spraw związanych z

oświatowych oraz ustalania planów
ginnazjów,

Iv. Gospodarka linansowa c€Dtrum

$ 7.1.Centrum działa w formiejednostki budzętowej finansowanej z budzetu Qminy.

tworzeniem, likwidacją szkół i placówek
sieci przedszkoli, szkół podstawowych i

43.przygotowania projektów uchwał Rady Gminy i zuądzeń wójta Gminy
dotyczących oświaty i jednostek obsługiwanych'

44. wykonyl,vania imych zadań wyrikających z uchwał Rady Gminy lub zleconych
pżez wójta Gminy.

III. organŁacia centrum

$ 6.1' Działalnością Centrum kieruje i lęplezentuję go na zerłnąhz D}Tektor centum.
2. Dyrektor centruni jako kierownik jednostki organizacyjnęj gminy działajednoosobowo
na podstawię pełnomocnictwa udzielonego ptzęz'vłójta Gminy czermin i w tych
granicach podejmuje decyzję dotyczącę Cenlrum i ponosi za nie odpowiedzialność.
3. W czasie nieobecności dyrektora jego zadania realizuje upoważniony pisennie pEez
dyrektora pmcownik Centrum.
4. Dylektor centrum i kierownicy jednostek obsługiwanych są kierownikami odrębnych
jednostęk oĘanizacyjnych Gminy i nie są sobie słuźbowo podporządkowani.
5. D}Tektor jest przełożonym wszystkich pracoumików zatrudnionych w centrum, przy
których pomocy realizuje zadania Centrum'
6. w centlum obowiązuj ą zasady wynagtadzania pracowników okeślone w przepisach w
sprawie w1nagradzania pracowników samorządowych zatludnionych w jednostkach
organizacyjnych jednostek samoŹądu tel}torialnego'
I.organzaĄę wewnętźną cęntrum oraz szczegółowy zakres obowiązków
poszczególnych stanowisk p.acy określa Regulamin organizacyjny Centum nadany
przez D}aektola centrum po uzgodnieniu z Wójtęm Gminy.



2.cęntrum prowadzi gospodalkę finansową na zasadach okeślonych w ustawie o
finansach publicznych.
3'Podstawą gospodarki finansowęj centrum jęst roczny plan finansowy który w oparciu
układ wykonawczy budżetu gminy na rok budżetowy przygotowuje dyręktor centrum w
porozumieniu z Głównym Księgowym.
4.centrum posiada konto bankowe odrębne od rachuŃów bankowych obsługiwanych
jedrostek i dysponuje nim samodzielnie.
5'Plarr finansowy realizuje dyrektor centum i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe
wykorŻystywanie środków.
6.W centrum mogą być gromadzone dochody własne na wyodrębnionych rachunkach
baŃowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
7.Dyrektor centlum' w ramach planu własnej jednostki jest odpowiedzialny za całość
gospodarki finansowej jednostki centrum' rachunkowość i sprawozdawczość jednostki
centrum oraz rachun](owość i spra\łozdawczośó w całości jako jednostka obsfugująca w
stosunku do jednostek obsługiwanych'

v. Gospodarowąnie mieni€m centrum

s 8.l. Gospodalowanie po'\'ierzonym Centium mieniem należy do D)Tektom centrum, który
za nie odpowiada.
2. Powierzone mienie powinno byó uż}'tkowane w sposób zapewniający jego zachowanie
w należ}tym stanie oraz nie powodującyjego aliszczenia.
3' W zakesie gospodarowanie powieŹonym mieniem umocowania Dyrektora określają
pżepisy trstawy o finansach Publicznych, usiawy o rachunkowości olaz pełnomocnictwa i
upoważnienia udzielone mu pżez wójta Gminy'

v|. Nadzór nad dzialalnością cerrtrum

$ 9.l ' Uprawnienia kontrolne względem cęntrum sprawuje wójt Gminy Czermin w ramach
kontoli zalądczej '
2. Nadzór finansowy nad działalnością Centrum w zakesie prawidłowości prowadzonej
księgowości olaz budżefu sprawuje skarbńk Gminy.

vI|. PoŚtanowięnia końcow€

s l0.l.w sprawach nie uregulowanycb w statucie maja z'stosowanie właściwe przepisy
prawa.
2'Zmiany statufu dokonywane są w trybie i na zasadach właścirłych dlajego uchwalenia


