
                                                                                                                                        Załącznik do  uchwały Nr XIX /108/ 16                   

                                                                                                                                        Rady Gminy Zalesie  

                                                                                                                                        z dnia 30 listopada 2016r. 

                   Statut Centrum Usług Wspólnych w Zalesiu     

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

                                        § 1  

Centrum Usług Wspólnych w Zalesiu zwane dalej "Centrum" jest jednostką 

budżetową Gminy Zalesie realizującą zadania w zakresie obsługi administracyjnej , 

finansowo-księgowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Zalesie . 

                                                      § 2 

Centrum działa w szczególności na podstawie : 

1) uchwały Nr XIX/.. /16  Rady Gminy Zalesie  z dnia 30 listopada 2016 roku                                      

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych 

w Zalesiu oraz nadanego jej statutu ,                                                                                                       

2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,                                                                                                

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ,                                                                                                      

4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ,                                                                                                                 

5) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  ,                                                                 

6) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości . 

 

                                          § 3 

 Centrum obejmuje swoją działalnością następujące jednostki organizacyjne Gminy 

Zalesie :  

1) Szkołę Podstawową w Dobryniu Dużym, 

2) Szkołę Podstawową im. M. Konopnickiej w Wólce Dobryńskiej, 

3) Zespół Szkół w Zalesiu w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa                                        

i Publiczne Gimnazjum . 

                                                   § 4 

Siedziba Centrum jest zlokalizowana w miejscowości Zalesie , ul. Warszawska 34, 

21-512 Zalesie .                                                                                                                          

                                                  § 5 

Działalność Centrum finansowana jest z budżetu Gminy Zalesie . 

 

                                                    



                                                  § 6 

Centrum nie posiada osobowości prawnej. 

                                                  § 7 

Centrum używa pieczątki o następującym brzmieniu : 

„ Centrum Usług Wspólnych w Zalesiu , ul. Warszawska 34 , 21-512 Zalesie ”. 

II. CEL I ZAKRES DZIAŁANIA 

                                                  § 8 

Centrum jest powołane w celu wykonywania obsługi administracyjnej , finansowo-

księgowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych wymienionych                                             

w § 3 statutu która obejmuje między innymi : 

1) prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej jednostek obsługiwanych, 

2) organizowanie i prowadzenie obsługi bankowej, obsługi kasowej, prowadzenie 

księgowości syntetycznej i analitycznej,                                                                             

3) okresowe uzgadnianie sald ewidencji syntetycznej środków trwałych, 

pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz 

pozostałych wartości niematerialnych i prawnych,                                                                          

4) rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych jednostek obsługiwanych , 

5) sporządzanie i organizowanie wypłat wynagrodzeń dla pracowników jednostek 

obsługiwanych,                                                                                                                     

6) potrącanie podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczanie z Urzędem 

Skarbowym, a także sporządzanie informacji o dochodach uzyskanych oraz 

pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych w 

jednostkach obsługiwanych oraz dokonywanie rocznego rozliczenia , 

7) prowadzenie rozliczania składek ZUS wraz z dokumentacją,                                          

8) prowadzenie rozliczeń z innymi instytucjami finansowymi,                                               

9) obliczanie zasiłków chorobowych i zasiłków z tytułu ubezpieczenia 

społecznego,                                                                                                                   

10) sporządzanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń do celów emerytalno-

rentowych pracowników obsługiwanych jednostek oraz do innych celów na 

wniosek pracownika,                                                                                              

11) ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wydatkach z osobowego                                            

i bezosobowego funduszu płac jednostek obsługiwanych,                                           

12) obsługa funduszu świadczeń socjalnych jednostek obsługiwanych zgodnie                          

z opracowanymi regulaminami,                                                                                

13) sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych dla 

jednostek obsługiwanych, 

14) prowadzenie wszelkich zamówień publicznych realizowanych poprzez 

przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych 



dla jednostek obsługiwanych ,                                                                                                           

15) sprawy związane z ustalaniem przez Radę Gminy planów sieci gimnazjów, 

szkół podstawowych, zespołów wychowania przedszkolnego i punktów 

przedszkolnych oraz granic ich obwodów ,                                                                              

16) sprawy osobowe kierowników jednostek organizacyjnych, w tym sprawy 

związane z ich zatrudnianiem i zwalnianiem przez Wójta Gminy Zalesie ,   

17) kontrolę merytoryczną i finansową wykorzystywania przez dyrektorów                                            

i kierowników przyznanych środków budżetowych oraz gospodarowania mieniem , 

18) kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy jednostek 

organizacyjnych Gminy Zalesie ,                                                                                                       

19) sprawy związane z systemem informacji oświatowej,                                                         

20) sprawy związane z realizacją obowiązku gminy w zakresie zwrotu kosztów 

przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub 

opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka 

umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku 

zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów 

prawnych,                                                                                                                                              

21) obsługa zadania „ Dofinansowanie Kosztów Kształcenia Młodocianych 

Pracowników”,                                                                                                                      

22) sporządzanie sprawozdań w zakresie dotacji celowych ,                                                            

23)  naliczanie  dotacji dla szkół niepublicznych ,                                                                                       

24) organizowanie dowożenia do jednostek obsługiwanych na terenie Gminy 

Zalesie ,                                                                                                                               

25) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem dożywiania                              

w jednostkach obsługiwanych ,                                                                                                                 

26) prowadzenie zadań związanych z udzielaniem pomocy materialnej uczniom 

jednostek obsługiwanych i innych . 

III. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 

                                                     § 9  

1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor, którego zatrudnia Wójt Gminy                    

Zalesie .                                                                                                                            

2. Centrum realizuje swoje zadania przy pomocy Głównego Księgowego 

Centrum i pozostałych pracowników. 

                                                   § 10 

1. Dyrektor Centrum zarządza i reprezentuje Centrum na zewnątrz.                                                

2. Do podstawowych uprawnień i obowiązków Dyrektora należy: 

1) podejmowanie decyzji w sprawach zatrudniania i wynagradzania pracowników 

Centrum,                                                                                                                         

2) ustalanie wewnętrznej organizacji Centrum, a zwłaszcza określenie 

obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na 



poszczególnych stanowiskach,                                                                                     

3) ustalanie zasad i zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów wewnętrznych 

Centrum,                                                                                                                

4) zapewnienie pracownikom Centrum bezpiecznych i higienicznych warunków 

pracy,                                                                                                                           

5) samodzielne podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji,      

6) współpraca z kierownikami jednostek obsługiwanych,                                      

7) akceptowanie i odpowiedzialność za celowość wydatków związanych z 

realizacją budżetu przy współpracy z dyrektorami i kierownikami jednostek 

obsługiwanych,                                                                                                               

8) ustalanie wielkości stanu zatrudnienia Centrum w uzgodnieniu z Wójtem Gminy 

Zalesie .                                        § 11 

 Strukturę organizacyjną Centrum określa Regulamin Organizacyjny Centrum 

nadany przez Dyrektora Centrum. 

                                                      § 12 

Pracownicy Centrum wynagradzani są na zasadach przewidzianych dla 

pracowników samorządowych. 

IV. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ 

                                                  § 13 

1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych                               

w ustawie o finansach publicznych.                                                                                           

2. Za prawidłową gospodarkę finansową, o której mowa w ust. 1,  

odpowiedzialność ponosi Dyrektor Centrum. 

                                                 § 14 

Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy stanowiący 

część budżetu Gminy Zalesie uchwalonego przez Radę Gminy Zalesie.                                        

Zmiany planu finansowego w ciągu roku mogą być dokonywane wyłącznie na 

zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. 

V. PRZEPISY KOŃCOWE 

                                                 § 15  

Zmiany w Statucie będą dokonywane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.  

 
 

Przewodniczący 
Rady Gminy w Zalesiu 

 
Wojciech  Szymanek 


