
Projekt

z dnia  22 września 2016 r. Zatwierdzony przez 
.........................

UCHWAŁA NR XXV/___/2016
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Gminne Centrum Usług Wspólnych w 
Gnieźnie oraz nadania jej statutu.

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art.10a pkt.1 i art.10b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. 2016 r., poz. 446) oraz art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 2156 z późn. zm.1)) oraz art. 11 ust.2 i art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2017 roku tworzy się samorządową jednostkę organizacyjną pod nazwą "Gminne 
Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie", zwaną dalej Centrum.

2. Centrum jest jednostką obsługującą w odniesieniu do jednostek obsługiwanych wymienionych w §2 
niniejszej uchwały .

3. Centrum będzie prowadziło gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

4. Centrum zapewni jednostkom obsługiwanym wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną.

5. Siedzibą Centrum jest miasto Gniezno

§ 2. 1. Jednostkami obsługiwanymi przez Centrum są:

1) Zespół Szkół w Jankowie Dolnym, w skład którego wchodzą:

a) Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Jankowie Dolnym,

b) Gimnazjum w Jankowie Dolnym;

c) Przedszkole w Jankowie Dolnym

2) Zespól Szkolno-Gimnazjalny im. ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych w skład którego 
wchodzą;

a) Szkoła Podstawowa w Szczytnikach Duchownych,

b) Gimnazjum w Szczytnikach Duchownych,

c) Przedszkole w Szczytnikach Duchownych,

3) Zespól Szkolno-Gimnazjalny w Zdziechowie w skład którego wchodzą;

a) Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp 1918/19 w Zdziechowie,

b) Gimnazjum w Zdziechowie,

4) Szkoła Podstawowa im. Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie,

5) Szkoła Podstawowa im. Ks. Leona Formanowicza w Modliszewku,

6) Przedszkole w Zdziechowie.

1) Zm. z 2013 r. poz. 827, z 2014 r. poz. 7 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 1045, 1418, 1629 i 1640 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 
i 668.

2) Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 
1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.
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§ 3. Zakres obowiązków Centrum jako jednostki obsługującej w ramach wspólnej obsługi został określony w  
statucie tej jednostki.

§ 4. Z dniem 1 stycznia 2017r. przekazuje się Centrum w zarząd mienie będące dotychczas w zarządzie 
zlikwidowanego z dniem 31 grudnia 2016r. Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Gniezno.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Łykowski
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Załącznik do Uchwały Nr XXV/___/2016

Rady Gminy Gniezno

z dnia 29 września 2016 r.

STATUT
GMINNEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w GNIEŹNIE

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

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

2. Siedzibą Centrum jest miasto Gniezno, al.Reymonta 9-11.

3. Terenem działania Centrum jest obszar Gminy Gniezno.

4. Centrum zostaje powołane na czas nieograniczony.

§ 2. 1. Centrum działa w szczególności na podstawie:

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

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.),

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

5) niniejszego statutu.

Rozdział 2.
JEDNOSTKI OBSŁUGIWANE PRZEZ CENTRUM

§ 3. 1. Centrum pełni funkcję jednostki obsługującej, zapewniając wspólną obsługę w szczególności 
administracyjną, finansową i organizacyjną na rzecz szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę 
Gniezno, wymienionych w §2 Uchwały Nr  XXV/___/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 września 2016r. o 
utworzeniu Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie.

2. Centrum może wykonywać współną obsługę na rzecz jednostek, o których mowa w art.10a pkt.2 i 3 ustawy 
o samorządzie gminnym, której zakres określa porozumienie zawarte przez te jednostki z Centrum.

Rozdział 3.
PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA CENTRUM

§ 4. 1. Przedmiotem działania Centrum jest zapewnienie wspólnej obsługi szkół i placówek oświatowych, dla 
których organem założycielskim jest Gmina Gniezno, a w szczególności obsługi administracyjnej, finansowej i 
organizacyjnej.

2. Zakres powierzonych Centrum obowiązków w ramach wspólnej obsługi obejmuje:

1) przygotowanie na potrzeby kierowników jednostek obsługiwanych dokumentów i informacji koniecznych do 
opracowania przez nich projektów planów finansowych lub ich zmian,

2) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami rachunkowości,

3) prowadzenie ksiąg rachunkowych,

4) opracowywanie planów i analiz ekonomicznych, w tym prowadzenie bieżącej analizy wykorzystania środków 
ujętych w planie finansowym dla potrzeb organu prowadzącego jednostki obsługiwane,

5) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej,

6) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszy socjalnych i funduszu przeznaczonego na pomoc 
zdrowotną dla nauczycieli,
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7) prowdzenie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych,

8) opracowywanie na potrzeby kierowników jednostek obsługiwanych projektów sprawozdań finansowych i 
budżetowych,

9) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie wykonywania zadań powierzonych na rzecz jednostek 
obsługiwanych,

10) prowadzenie obsługi rachunków bankowych,

11) prowadzenie obsługi kadrowej w zakresie ewidencji dokumentacji dotyczącej zatrudnienia, zmian w okresie 
trwania stosunku pracy i zwolnienia pracowników,

12) organizowania wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie 
umów cywilnoprawnych w jednostkach obsługiwanych,

13) ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,

14) przygotowywanie danych do sprawozdań o średniorocznym wynagrodzeniu nauczycieli,

15) prowadzenie zbiorczej bazy danych oświatowych w zakresie wynikającym z ustawy o systemie informacji 
oświatowej,

16) koordynowanie prac związanych z wykonywaniem remontów i usług oraz inwestycji na rzecz jednostek 
obsługiwanych,

17) koordynowanie zadań związanych z wyposażeniem jednostek obsługiwanych w pomoce dydaktyczne i sprzęt 
niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów,

18) zapewnienie jednostkom obsługiwanym obsługi BHP, PPOŻ oraz obsługi informatycznej.

Rozdział 4.
ORGANIZACJA CENTRUM

§ 5. 1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor, który reprezentuje Centrum na zewnątrz.

2. Dyrektora Centrum zatrudnia i rozwiązuje z nim stosunek pracy Wójt Gminy Gniezno.

3. Dyrektor wykonuje wobec pracowników Centrum czynności z zakresu prawa pracy.

4. Dyrektor i pracownicy Centrum są pracownikami samorządowymi wynagradzanymi według zasad 
określonych dla pracowników samorządowych.

5. Dyrektor Centrum działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy 
Gniezno.

6. W przypadku nieobecności Dyrektora jego obowiązki przejmuje wyznaczony przez niego pracownik 
Centrum.

7. Dyrektor odpowiada za gospodarkę finansową i rachunkowość Centrum oraz prawidłową realizację planu 
finansowego Centrum.

8. Strukturę organizacyjną Centrum, ogólne zasady kierowania oraz zakres zadań pracowników na 
poszczególnych stanowiskach pracy określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora Centrum w drodze 
zarządzenia.

Rozdział 5.
GOSPODARKA FINANSOWA CENTRUM

§ 6. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla samorządowych jednostek 
budżetowych

2. Podstawę gospodarki finansowej Centrum stanowi roczny plan finansowy opracowywany zgodnie z 
obowiązującą klasyfikacją budżetową.

3. Działalność Centrum jest finansowana z budżetu Gminy Gniezno.

§ 7. 1. Centrum prowadzi własną obsługę finansowo księgową i sporządza sprawozdania w oparciu o 
obowiązujące przepisy prawa.
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2. Środki przeznaczone na działalność Centrum gromadzone są na własnym rachunku bankowym.

3. Obsługa bankowa Centrum prowadzona jest przez bank wybrany dla obsługi budżetu Gminy Gniezno.

§ 8. Centrum prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 9. Nadrór nad działalnością Centrum sprawuje Wójt Gminy Gniezno.

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10. Centrum używa pieczęci podłużnej o treści:

GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W GNIEŹNIE

al.Reymonta 9-11
62-200 GNIEZNO

§ 11. Zmiany w statucie mogą być dokonywanew drodze odrębnych uchwał Rady Gminy Gniezno.
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Uzasadnienie

Obowiązujące od 1 stycznia 2016r. art.10a pkt.1 i 10b ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.),stworzyły gminom możliwość zapewnienia wspólnej obsługi,
w szczególności administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym
do sektora finansów publicznych.

W myśl postanowień art. 10 b ust. 1 cytowanej wyżej ustawy, wspólną obsługę oprócz urzędu gminy,
jednostki organizacyjnej związku międzygminnego albo jednostki organizacyjnej związku powiatowo-
gminnego, może prowadzić inna jednostka organizacyjna utworzona przez gminę.

Właśnie niniejszą uchwałą zostaje utworzona taka jednostka pod nazwą „Gminne Centrum Usług Wspólnych
w Gnieźnie” z jednoczesnym nadaniem jej statutu w brzmieniu jak w załączniku do tej uchwały.

Stosownie do zapisu art.10b ust.2 ustawy o samorządzie gminnym niniejsza uchwała wraz z jej załącznikiem
określają: w/w Centrum jako jednostkę obsługującą, jednostki obsługiwane oraz zakres obowiązków
powierzonych Gminnemu Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie w ramach wspólnej obsługi.

Określony w §4 ust. 2 Statutu wyżej wymienionego Centrum zakres wspólnej obsługi nie obejmuje
kompetencji kierowników jednostek obsługiwanych zaliczanych do sektora finansów publicznych, w
przedmiocie dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań oraz sporządzania i
zatwierdzania planów finansowych a także dokonywania przeniesień wydatków w tym planie.

Po myśli art.12 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885)
nowoutworzonej powyższej jednostce, z dniem 1 stycznia 2017 roku przekazane zostaje w zarząd, mienie
znajdujące się w zarządzie jednostki budżetowej Gminy Gniezno - Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół Gminy Gniezno, który ulegnie likwidacji z dniem 31 grudnia 2016r. Zatem podjęcie niniejszej uchwały
należy uznać za w pełni uzasadnione.
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