
UCHWAŁA NR XXX/360/21 
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE 

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały 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. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2021r. poz. 305), Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXIII/178/16 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 22 września 2016r. w sprawie utworzenia 
jednostki organizacyjnej pod nazwą: „Centrum Usług Wspólnych w Bierutowie” oraz nadania jej statutu 
wprowadza się następujące zmiany: 

-  w § 3 ust. 1 zmianie ulega treść Statutu Centrum Usług Wspólnych w Bierutowie, stanowiącego załącznik do 
Uchwały nr XXIII/178/16 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 22 września 2016r., który otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku do niniejszej uchwały.   

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Bierutowie 

 
 

Irena Wysocka - Przybyłek 
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Załącznik do uchwały XXX/360/21                                                                                                                                                            

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 25 marca 2021r. 

STATUT 

Centrum Usług Wspólnych w Bierutowie 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 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. CUW działa na podstawie aktów prawa, a w szczególności: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych; 

4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

5) niniejszego Statutu. 

§ 2. Terenem działania CUW jest obszar objęty właściwością Miasta i Gminy Bierutów. 

§ 3.1. Siedzibą CUW jest miasto Bierutów. 

2. Nadzór nad działalnością CUW sprawuje Burmistrz Bierutowa.  

Rozdział 2. 

Przedmiot i zakres działania CUW 

§ 4. 1. CUW realizuje zadania jednostki obsługującej następujących obsługiwanych jednostek 

organizacyjnych Miasta i Gminy Bierutów:  

1) Szkoła Podstawowa w Bierutowie (jednostka budżetowa),  

2) Szkoła Podstawowa w Wabienicach (jednostka budżetowa), 

3) Szkoła Podstawowa w Zbytowej (jednostka budżetowa), 

4) Przedszkole Miejskie w Bierutowie (jednostka budżetowa), 

5) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierutowie (jednostka budżetowa). 

2. CUW jako jednostka obsługująca wykonuje zadania w zakresie obsługi: finansowo – księgowej, 

rachunkowej, administracyjno – organizacyjnej oraz gospodarczej. 

3. CUW zapewnia także obsługę zadań z zakresu oświaty. 

 

§ 5. 1. W ramach zadań statutowych, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3 do obowiązków CUW, 

względem jednostek obsługiwanych, z zastrzeżeniem ust. 2, należy: 

1) prowadzenie w całości zadań w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości jednostek 

obsługiwanych; 

2) prowadzenie obsługi finansowo – księgowej CUW oraz jednostek obsługiwanych, a w tym: 

a) wykonywanie czynności wynikających z dyspozycji wydatkowania środków pieniężnych 

jednostek obsługiwanych zgodnie z planem finansowym tych jednostek, 
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b) realizacja ustawowych zadań głównego księgowego, 

c) sporządzanie list wynagrodzeń pracowników CUW i jednostek obsługiwanych oraz naliczanie i 

odprowadzanie zobowiązań publiczno – prawnych, 

d) odprowadzanie dochodów budżetowych jednostek obsługiwanych na zasadach i w terminach 

wynikających z obowiązujących przepisów; współpraca z jednostkami obsługiwanymi w 

czynnościach w sprawie windykacji należności, 

e) analiza finansowa placówek, 

f) prowadzenie inwentaryzacji w zakresie nieprzypisanym kierownikowi jednostki; 

3) prowadzenie spraw kadrowych pracowników CUW oraz kierowników jednostek obsługiwanych:  

a) sporządzanie sprawozdań w zakresie dotyczącym zatrudnienia pracowników CUW, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami; 

4) w zakresie spraw administracyjno – organizacyjnych i gospodarczych: 

a) realizowanie wspólnych zamówień w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na potrzeby 

jednostek obsługiwanych, 

b) pomoc w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na zadania realizowane przez jednostki 

obsługiwane, 

c) opracowywanie projektów aktów prawnych – uchwał oraz zarządzeń – dotyczących działalności 

jednostek obsługiwanych;    

d) zapewnienie obsługi prawnej jednostkom obsługiwanym, 

e) zapewnienie obsługi informatycznej jednostkom obsługiwanym, 

5) w zakresie spraw oświatowych: 

a) weryfikacja przygotowywanych projektów arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli wraz 

ich aneksami, 

b) przygotowywanie projektu planów sieci publicznych szkół i przedszkoli oraz przygotowywanie 

procesu ich zakładania, przekształcania i likwidacji, 

c) prowadzenie spraw dotyczących wnioskowania o dotacje, programy rządowe ich rozliczania 

i  naliczania oraz kontrola prawidłowości ich wykorzystania, 

d) wykonywanie zadań w zakresie systemu informacji oświatowej, 

e) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji w sprawie dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi pracodawcy zawarli umowę o pracę 

w celu przygotowania zawodowego, 

f) obsługa administracyjna postępowań egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym 

nauczycieli; 

g) organizacja i przeprowadzanie procedury konkursowej na stanowisko dyrektora jednostki 

oświatowej; 

h) organizacja i koordynacja dowozu uczniów (w tym niepełnosprawnych) do szkół, 

i) prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 

2. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierutowie jest obsługiwany przez CUW w 

zakresie zapewnienia tej jednostce obsługi prawnej.  

 

§ 6. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań statutowych, określonych w § 4, CUW:  

1) współpracuje z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Bierutowie oraz 

jednostkami organizacyjnymi Miasta i Gminy Bierutów, 
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2) współpracuje z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się w szczególności działalnością 

oświatową, kulturalną, pomocy społecznej   

Rozdział 3. 

Organizacja CUW 

§ 7. 1. Działalnością CUW kieruje Dyrektor. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest 

Burmistrz Bierutowa, który wykonuje wobec niego czynności z zakresu prawa pracy. 

2. Dyrektor działa jednoosobowo i reprezentuje Miasto i Gminę Bierutów na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Bierutowa. 

3. Dyrektor i pracownicy CUW są pracownikami samorządowymi, wynagradzanymi według zasad 

określonych dla pracowników samorządowych. 

4. Dyrektor CUW w granicach swoich uprawnień samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące 

Centrum i ponosi za nie odpowiedzialność. 

5. Dyrektor wykonuje wobec pracowników CUW czynności z zakresu prawa pracy. 

6. W przypadku, gdy w CUW nie powołano zastępcy Dyrektora, podczas nieobecności Dyrektora 

obowiązki przejmuje wyznaczona przez niego osoba, posiadająca jego pisemne upoważnienie. 

7. Zakres obowiązków, uprawnień oraz odpowiedzialności pracowników CUW ustala Dyrektor. 

8. Szczegółowy zakres działania CUW oraz strukturę organizacyjną określa Regulamin 

Organizacyjny opracowany przez Dyrektora CUW i zatwierdzony przez Burmistrza Bierutowa.   

Rozdział 4. 

Zasady finansowania 

§ 8. 1. Podstawą gospodarki finansowej CUW jest roczny plan finansowy, opracowany zgodnie z 

obowiązującą klasyfikacją budżetową. 

2. Powierzone mienie powinno być użytkowane w sposób zapewniający jego zachowanie w 

należytym stanie oraz nie powodujący jego zniszczenia. 

3. Prawidłowe gospodarowanie powierzonym mieniem należy do Dyrektora CUW. 

Rozdział 5. 

Postanowienia końcowe 

§ 9. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego nadania. 
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UZASADNIENIE

Uchwałą nr XXIII/178/16 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej

pod nazwą: „Centrum Usług Wspólnych w Bierutowie” oraz nadania jej statutu, Rada Miejska w

Bierutowie utworzyła jednostkę organizacyjną Centrum Usług Wspólnych. Tym samym aktem został

nadany tej jednostce Statut.

Zgodnie z art. 10b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym Rada gminy w odniesieniu do jednostek

obsługiwanych, o których mowa w art. 10a pkt 1, określa, w drodze uchwały, w szczególności:

1) jednostki obsługujące;

2) jednostki obsługiwane;

3) zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach wspólnej obsługi.

Z uwagi na to, że od czasu utworzenia jednostki, CUW rozszerza swoją działalność zarówno o nowe

zadania jak i nowe jednostki obsługiwane, zgodnie z wyżej wskazanym przepisem, kwestia niniejsza winna

być uregulowana stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Bierutowie. Zarówno wykaz jednostek

obsługiwanych, będących jednostkami budżetowymi jak i katalog zadań CUW wykonywanych względem

tych jednostek jest opisany w Statucie jednostki, wymaga on uzupełnienia oraz uszczegółowienia, stąd

przedłożona uchwała jest konieczna do podjęcia.

Należy dodać, że CUW oprócz obsługi jednostek wymienionych w Statucie, prowadzi również

obsługę instytucji kultury na podstawie porozumień zawartych z tymi jednostkami zgodnie z art. 10b ust. 3

ustawy o samorządzie gminnym.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bierutowie

Irena Wysocka - Przybyłek
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