
UCHWAŁA NR XXIII/178/16
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 22 września 2016 r.

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą ,,Centrum Usług Wspólnych w Bierutowie” oraz 
nadania jej statutu

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 10a pkt 1 i art.10b ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2017 r. tworzy się jednostkę organizacyjną pod nazwą "Centrum Usług Wspólnych 
w Bierutowie”, zwaną dalej „CUW”.

2. Termin rozpoczęcia działalności CUW określa się na dzień 1 stycznia 2017 r.

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

4. Obszarem działania CUW jest Miasto i Gmina Bierutów.

§ 2. 1. CUW wyposaża się w mienie ruchome pozostałe po Zarządzie Oświaty Samorządowej, od dnia 
rozpoczęcia funkcjonowania CUW.

2. Pracownicy Zarządu Oświaty Samorządowej w Bierutowie, stają się pracownikami CUW.

§ 3. 1. Centrum nadaje się statut określający cel i zakres działania, organizację i zasady funkcjonowania, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Należności i zobowiązania Zarządu Oświaty Samorządowej w Bierutowie, stają się należnościami i 
zobowiązaniami CUW.

§ 4. Z dniem 1 stycznia 2017 r. tracą moc: uchwała Nr XVII/78/91 Rady Miasta i Gminy
w Bierutowie z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą ,,Zarząd Oświaty 
Samorządowej” oraz uchwała Nr XXXI/248/09 z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie nadania Statutu Zarządowi Oświaty Samorządowej w Bierutowie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Bierutowie

Marianna Jarząb
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Załącznik do uchwały Nr XXIII/178/16 

Rady Miejskiej w Bierutowie 

z dnia 22  września 2016 r. 

 

 

STATUT 
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W BIERUTOWIE 

 

Dział I 

Przepisy ogólne 

 

§ 1. Centrum Usług Wspólnych w Bierutowie jest samodzielną jednostką organizacyjną 

Miasta i Gminy Bierutów, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona 

jednostka budżetowa - zwaną dalej „CUW”. 

 

§ 2.1.  Siedzibą CUW jest miasto Bierutów. 

2.  Nadzór nad działalnością CUW sprawuje Burmistrz Bierutowa. 

 

Dział II 

Cel i zakres działania 

 

§ 3. 1. CUW realizuje, organizuje i prowadzi zadania jednostki obsługującej, polegające na  

obsłudze administracyjnej, finansowej oraz organizacyjnej, następujących obsługiwanych 

jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Bierutów: 

1) Gimnazjum Publiczne w Bierutowie (jednostka budżetowa), 

2) Szkoła Podstawowa w Bierutowie (jednostka budżetowa), 

3) Szkoła Podstawowa w Wabienicach (jednostka budżetowa), 

4) Szkoła Podstawowa w Zbytowej (jednostka budżetowa), 

5) Przedszkole Miejskie w Bierutowie (jednostka budżetowa). 

 

2. CUW wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1 w zakresie: 

1) obsługi kadrowo – płacowej, 

2) rachunkowości i sprawozdawczości, w tym sprawozdawczości finansowej, budżetowej  

i oświatowej, 

3) administracyjno – organizacyjnym, 

4) udzielania zamówień publicznych, 

5) czynności w zakresie kompetencji organu prowadzącego jednostek wymienionych  

w § 3 ust.1 pkt 1-5 niniejszej uchwały, wynikających z przepisów prawa oświatowego. 

 

§ 4. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań statutowych CUW określonych w § 3 

Statutu, CUW: 

1)  współpracuje z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Bierutowie  

oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta i Gminy Bierutów, w szczególności wymienionymi 

w § 3 Statutu, 

2)  współpracuje z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się w szczególności 

działalnością oświatową, kulturalną, pomocy społecznej, 

3)  współpracuje z innymi podmiotami. 
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Dział III 

Organizacja i zarządzanie 

 

§ 5. Na czele CUW stoi Dyrektor, który kieruje CUW jednoosobowo i ponosi pełną 

odpowiedzialność za jego funkcjonowanie. 

  

§ 6. 1. Dyrektor CUW reprezentuje Miasto i Gminę Bierutów w zakresie działalności CUW 

na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Bierutowa. 

2. CUW mogą być – pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków finansowych – 

zlecone inne zadania, w tym z zakresu administracji publicznej. 

3. Szczegółowy zakres działania CUW w tym strukturę organizacyjną, określa Regulamin 

Organizacyjny opracowany przez Dyrektora CUW i zatwierdzony przez Burmistrza 

Bierutowa w formie zarządzenia. 

 

Dział IV 

Gospodarka finansowa  

 

§ 7. 1.  Podstawą działania CUW jest roczny plan finansowy zgodny z ustalonym budżetem 

Miasta i Gminy Bierutów.  

2.  CUW realizuje zadania ze środków finansowych zatwierdzonych uchwałą budżetową 

Miasta i Gminy Bierutów. 

3. Dyrektor odpowiada za prawidłowe gospodarowanie powierzonym mieniem.  

 

 

§ 8. Zmiany statutu są dokonywane w trybie i na zasadach obowiązujących dla jego nadania. 

 

 

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej  

              w Bierutowie 

 

           Marianna Jarząb 
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UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2015 r. ustawodawca wprowadził zmiany do ustawy

o samorządzie gminnym (por. ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy

o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045)), dając samorządom

możliwość racjonalizacji kosztów działalności ich jednostek. Wprowadzone zmiany spowodowały, że na ich

podstawie gmina może zapewnić swoim jednostkom organizacyjnym zaliczanym do sektora finansów

publicznych, a także gminnym instytucjom kultury, wspólną obsługę w szczególności administracyjną,

finansową i organizacyjną (por. art. 10a ustawy). Należy zauważyć, że dodane do ustawy o samorządzie

gminnym przepisy, czyli art. 10a do 10d, stanowią ustrojową podstawę dla organizacji wspólnej obsługi.

Centra Usług Wspólnych (dalej: CUW) to rozwiązania organizacyjne, które stosowane są już od lat

osiemdziesiątych w Europie Zachodniej, początkowo w przedsiębiorstwach prywatnych, z czasem wdrażane

także w sektorze publicznym. W Wielkiej Brytanii reorganizacja sektora publicznego wprowadzona w 2006

r., przez wdrożenie CUW, została wymieniona jako jeden z filarów rozwoju całego sektora finansów

publicznych. 1

Centra Usług Wspólnych to wydzielone, z podmiotów zajmujących się świadczeniem określonych

usług, jednostki wyspecjalizowane w określonych zadaniach (np. rachunkowości), które obsługują te

podmioty w ramach własnej organizacji. Mechanizm tzw. centrów usług wspólnych jest popularny w

sektorze prywatnym. Przedsiębiorstwa prywatne coraz częściej tworzą dla swoich oddziałów czy placówek,

np. centra usług księgowych.

Jednostki samorządu terytorialnego są niewątpliwie jednymi z największych świadczeniodawców

usług publicznych w kraju. Dotychczas jednak wspólna obsługa dla jednostek organizacyjnych

świadczących usługi publiczne w imieniu samorządów, mogła być realizowana jedynie w odniesieniu do

określonych ustawowo usług. Gwoli przykładu, ustawa o systemie oświaty od ponad 10 lat umożliwia

organom prowadzącym szkoły i placówki, zorganizowanie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i

organizacyjnej prowadzonych szkół

i placówek. Istniejące dane, dotyczące wspólnej obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół pokazują, że

samorządy chętnie korzystały z tej możliwości – prawie 50% wszystkich gmin w Polsce, utworzyło zespoły

obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek. Tak też postąpiły władze naszej Gminy. Rada

Miasta i Gminy Bierutów w dniu 20 grudnia 1991 r. podjęła uchwałę Nr XVII/78/91 w sprawie powołania

jednostki budżetowej pod nazwą ,,Zarząd Oświaty Samorządowej”. Obecnie, na podstawie nowych

uregulowań, można jeszcze szerzej.

Przyjęta przez parlament ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych

ustaw otwiera bowiem, możliwość szerokiego zastosowania mechanizmu wspólnej obsługi w samorządach.

Jak słusznie wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, tworzenie wspólnej obsługi pozwoli na

uzyskanie szeregu oszczędności (m.in. w wyniku lepszego wykorzystania posiadanych zasobów,

zmniejszenia kosztów operacyjnych i specjalizacji), sprzyjać będzie poprawie jakości procesów poprzez ich
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standaryzację, umożliwi także bardziej elastyczne zarządzanie jednostkami. Funkcjonowania centrów

wspólnej obsługi da szansę na wykorzystanie efektu skali np. w procesie prowadzenia wspólnych zamówień

publicznych.

Zorganizowanie wspólnej obsługi w postaci CUW w Bierutowie, dla jednostek obsługiwanych

(Przedszkole Miejskie w Bierutowie, Szkoła Podstawowa w Bierutowie, Szkoła Podstawowa w Zbytowej,

Szkoła Podstawowa w Wabienicach, Gimnazjum), ocenić należy pozytywnie, jako stwarzające podstawy do

jeszcze lepszej optymalizacji struktur odpowiedzialnych za realizację zadań objętych wspólną obsługą.

Wprowadzone uregulowania pozostawiają otwarty zakres wspólnej obsługi, o czym świadczy użyty

przez ustawodawcę zwrot „w szczególności”, poprzedzający wskazanie zadań natury administracyjnej,

finansowej i organizacyjnej, które mogą stanowić przedmiot działalności jednostek obsługujących. Oznacza

to, że gminy oraz gminne osoby prawne będą w sposób swobodny dostosowywać zakres wspólnej obsługi

do swoich potrzeb. Zakres wspólnej obsługi, nie może jednak obejmować kompetencji kierowników

jednostek (w naszym przypadku dyrektorów: szkół, przedszkola, gimnazjum) zaliczanych do sektora

finansów publicznych, do dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także

sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień wydatków w tym planie. Oznacza to, iż

ciężar decyzyjny w zakresie najważniejszych spraw z zakresu gospodarki finansowej spoczywać będzie

nadal na kierowniku jednostki obsługiwanej, co stanowi gwarancję samodzielności tych jednostek.

Utworzenie CUW w Bierutowie, który obsługiwał będzie wszystkie placówki oświatowe, w

zakresie zadań, o których mowa w § 3 ust. 2 projektu Statutu CUW w Bierutowie, pozwoli na rzeczywistą

optymalizację kosztów generowanych przez jednostki obsługiwane, w zakresie zadań publicznych

nałożonych na nie ustawami.

Podsumowując należy jeszcze zaznaczyć, iż zgodnie z art. 48 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy o

zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 czerwca 2015 r., obecnie

funkcjonujące zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek mogą funkcjonować na

dotychczas obowiązujących zasadach tylko do końca 2016 r., stąd konieczność poddania w/w projektu pod

obrady Rady Miejskiej, celem podjęcia stosownej uchwały w tym przedmiocie.
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