UCHWAŁA Nr XXVII/258/16
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM
z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany nazwy Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy
Sędziszów Młp. w Sędziszowie Małopolskim oraz zapewnienia wspólnej
obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla gminnych
jednostek organizacyjnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit h, art. 10a i art. 10b ust. 1 i 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446),
art. 11 i art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Sędziszowie Małopolskim uchwala, co następuje:
§1
Z dniem 1 stycznia 2017 r. Zespół Obsługi Szkół Podstawowych i Przedszkoli
Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski utworzony uchwałą nr X/97/95 Rady
Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 28 listopada 1995 r., w sprawie
utworzenia Zespołu Obsługi Szkół Podstawowych i Przedszkoli Miasta i Gminy
Sędziszów Młp. z późniejszymi zmianami otrzymuje nazwę: Samorządowe
Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowie Małopolskim.
§2
Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowie Małopolskim jako
jednostka obsługująca od dnia 1 stycznia 2017 r. zapewnia wspólną obsługę
finansową, rachunkową, administracyjno-organizacyjną dla następujących
jednostek organizacyjnych Gminy Sędziszów Małopolski (jednostki obsługiwane):
1. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Sędziszowskiej.
2. Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sędziszowie
Małopolskim.
3. Gimnazjum im. por. Karola Chmiela w Zagorzycach Górnych.
4. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim z Oddziałem
Zamiejscowym w Wolicy Ługowej.
5. Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Janusza Korczaka w Sędziszowie Małopolskim
6. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Będziemyślu.
7. Szkoła Podstawowa w Boreczku.
8. Szkoła Podstawowa w Borku Wielkim.
9. Szkoła Podstawowa im. ks. Wł. Świdra w Czarnej Sędziszowskiej.
10. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kawęczynie.
11. Szkoła Podstawowa w Krzywej.
12. Szkoła Podstawowa w Klęczanach.
13. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Węglowskiego w Sędziszowie
Małopolskim.
14. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Sędziszowie Małopolskim.
15. Szkoła Podstawowa w Szkodnej.
16. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Zagorzycach Dolnych.
17. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zagorzycach Górnych.
18. Zespół Szkół w Górze Ropczyckiej Szkoła Podstawowa i Publiczne
Przedszkole.
19. Zespół Szkół w Wolicy Piaskowej Szkoła Podstawowa im Władysława
Broniewskiego i Publiczne Przedszkole.

§3
Szczegółowy zakres obowiązków powierzonych Samorządowemu Centrum Usług
Wspólnych w Sędziszowie Małopolskim określa statut stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa Małopolskiego.
§5
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Oświaty i Kultury Rady
Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Załącznik do uchwały nr XXVII/258/16
Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim
Z dnia 28 listopada 2016 r.

STATUT
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W SĘDZISZOWIE
MAŁOPOLSKIM
Rozdział I. Postanowienia ogólne.
§ 1.
Niniejszy statut określa organizację i zasady działania jednostki organizacyjnej
o nazwie Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowie Małopolskim
zwanej dalej „Centrum”.
§ 2.
Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowie Małopolskim działa na
podstawie:
1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r. poz. 446),
2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
3. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016
r. poz. 1047 z późn. zm.),
4. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.),
5. niniejszego statutu.
§ 3.
Centrum jest jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej
utworzoną w celu wykonywania wspólnej obsługi, w szczególności
administracyjnej, finansowej i organizacyjnej, jednostek organizacyjnych dla
których organem prowadzącym jest Gmina Sędziszów Małopolski.
§ 4.
Centrum ma swoją siedzibę w Sędziszowie Małopolskim, przy ulicy Ks. Stanisława
Maciąga 5.
§ 5.
Podstawą działania Centrum jest roczny plan finansowy dochodów i wydatków,
finansowany jest z subwencji ogólnej szkół podstawowych i gimnazjów, budżetu
gminy oraz może korzystać również z innych źródeł finansowania.

Rozdział II. Cel i przedmiot działania.
§ 6.
Do podstawowych zadań Centrum należy:
1. Prowadzenie obsługi bankowej jednostek obsługiwanych, w tym wykonywanie
dyspozycji środkami pieniężnymi, a w szczególności:
a) obsługa kont bankowych dochodów i wydatków budżetowych,
b) obsługa kont bankowych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
c) obsługa kont bankowych związanych z programami unijnymi,
d) obsługa kont bankowych wydzielonych rachunków dochodów.
2. Prowadzenie całości rachunkowości jednostek obsługiwanych, w tym
sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych odrębnie dla każdej
jednostki.
3. Prowadzenie rachunkowości dochodów budżetowych w tym egzekwowania
należności budżetowych.
4. Prowadzenie rachunkowości i rozliczanie zadań oświatowych realizowanych
przez jednostki obsługiwane ze środków dotacji z budżetu państwa oraz ze
środków zewnętrznych.
5. Dokonywanie
wstępnej
kontroli
zgodności
operacji
gospodarczych
i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności
dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
6. Prowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych inwentaryzowanych
metodą uzgadniania sald oraz weryfikacji, a także rozliczanie inwentaryzacji
prowadzonych przez jednostki metodą spisów z natury.
7. Sporządzanie projektów planów finansowych dochodów i wydatków oraz
wstępnej kalkulacji poszczególnych pozycji planistycznych z uwzględnieniem
warunków organizacyjnych i danych rzeczowych poszczególnych jednostek oraz
projektów zmian w tych planach.
8. Sporządzanie list płac, dokonywanie wypłat wynagrodzeń oraz naliczanie
i odprowadzanie związanych z tym składek na ubezpieczenie społeczne,
zdrowotne oraz podatków od osób fizycznych.
9. Wykonywanie obowiązków pracodawcy w zakresie ubezpieczeń społecznych
i podatków, w tym:
a) prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych,
b) rejestrowanie
w
ZUS
nowo
zatrudnionych
pracowników
i wyrejestrowywanie zwolnionych z pracy,
c) sporządzanie deklaracji miesięcznych do ZUS oraz korekt tych deklaracji,
d) sporządzanie deklaracji podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
e) wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla obecnych
i byłych pracowników podległych jednostek, dla celów emerytalnych,
naliczania kapitału początkowego.
10. Prowadzenie ewidencji syntetycznej składników majątkowych jednostek.
11. Sporządzanie sprawozdań niefinansowych (statystycznych i innych).
12. Prowadzenie obsługi kasowej jednostek.
13. Obsługa kadrowa jednostek obsługiwanych.
14. Prowadzenie całości spraw (ewidencji) dotyczących urlopów dla poratowania
zdrowia, wychowawczych i innych.
15. Obsługa umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło) zawieranych przez
jednostki obsługiwane.
16. Prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie Systemu Informacji
Oświatowej (SIO).

17. Prowadzenie składnicy akt w celu przechowania i zabezpieczenia dokumentacji
jednostek obsługiwanych.
18. Przygotowanie czynności związanych z:
a) przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów,
b) dokonywaniem oceny pracy dyrektora jednostki oświatowej,
c) przeprowadzaniem
postępowań
egzaminacyjnych
dla
nauczycieli
kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego,
d) organizowaniem dowozu uczniów do szkół, w tym uczniów
niepełnosprawnych,
e) sprawami związanymi z Gminnym Programem Wspierania Edukacji,
f) prowadzeniem obsługi finansowo – księgowej funduszu przeznaczonego na
pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz funduszu nagród dla nauczycieli,
g) realizacją zadań oświatowych gminy dotyczących refundacji pracodawcom
kosztów kształcenia pracowników młodocianych,
h) prowadzeniem ewidencji realizacji obowiązku szkolnego uczniów od 16 do18
roku życia,
i) przyjmowaniem i analizy arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych,
przedkładanie ich organowi prowadzącemu do zatwierdzenia,
j) prowadzeniem ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
k) wykonywaniem czynności z zakresu prowadzonej działalności zleconych
przez organ prowadzący.
§ 7.
W celu realizacji wyżej wymienionych zadań Centrum ma prawo:
a) żądania od jednostki obsługiwanej informacji oraz wglądu w dokumentację,
w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań, w ramach wspólnej obsługi
tej jednostki,
b) udostępniania na żądanie jednostki obsługiwanej informacji oraz wglądu
w dokumentację w zakresie zadań wykonywanych przez Centrum
w ramach wspólnej obsługi,
c) do przetwarzania danych osobowych przetwarzanych przez Centrum
w zakresie i celu niezbędnych do wykonywania zadań w ramach wspólnej
obsługi tej jednostki.
Rozdział III. Struktura organizacyjna Centrum.
§ 8.
1. Organem zarządzającym Centrum jest Dyrektor Centrum, który działa
jednoosobowo w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa, reprezentując go na
zewnątrz.
2. Dyrektora Centrum zatrudnia i zwalnia Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego,
który jest zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Centrum oraz wykonuje wobec
niego czynności z zakresu prawa pracy.
3. Dyrektora Centrum w czasie jego nieobecności, w pracy zastępuje wyznaczony
przez niego pracownik, po uzgodnieniu z Burmistrzem Sędziszowa
Małopolskiego.
4. Prawa i obowiązki Dyrektora Centrum oraz pracowników Centrum, a także ich
status prawny, w tym zasady wynagradzania, regulują przepisy ustawy

5.
6.
7.
8.
9.

o pracownikach samorządowych, przepisy Kodeksu pracy, przepisy szczególne,
w tym zarządzenia wewnętrzne.
Pracowników Centrum zatrudnia i zwalnia Dyrektor Centrum.
Pracownicy Centrum są pracownikami samorządowymi.
Dyrektor Centrum sprawuje bezpośrednie zwierzchnictwo służbowe nad
pracownikami Centrum, zawiera i rozwiązuje umowy o pracę oraz określa ich
szczegółowy zakres obowiązków.
Zasady i tryb nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunków pracy
z pracownikami Centrum określają odrębne przepisy.
Szczegółową organizację wewnętrzną Centrum określa regulamin organizacyjny
Centrum przygotowany przez Dyrektora Centrum i zatwierdzony przez
Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego.

Rozdział IV. Gospodarka finansowa.
§ 9.
Centrum jest jednostką budżetową Gminy Sędziszów Małopolski i prowadzi
gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach
publicznych i ustawie o rachunkowości oraz przepisach wykonawczych do w/w
ustaw.
§ 10.
1. Centrum używa pieczęci firmowej o treści: Samorządowe Centrum Usług
Wspólnych w Sędziszowie Małopolskim.
2. Pieczęć zawiera także dokładny adres siedziby Centrum, numery: NIP, REGON
oraz numer telefonu.
§11
Zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego
uchwalenia.

