
UCHWAŁA NR XXXII/232/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie określenia zasad wspólnej obsługi w ramach samorządowej jednostki organizacyjnej 
„Centrum Usług Wspólnych w Łochowie”

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 10b ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)  Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Zespołowi Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie nadaje się nazwę „Centrum Usług Wspólnych w 
Łochowie, zwane dalej „Centrum”.

2. Centrum działa jako jednostka obsługująca w rozumieniu art. 10 b ust. 2 pkt. 1 ustawy o samorządzie 
gminnym.

§ 2. 

1. Centrum prowadzi obsługę następujących jednostek budżetowych:

1) Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Łochowie;

2) Szkoła Podstawowa Nr 1  im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej w Łochowie;

3) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie;

4) Publiczne Gimnazjum w Łochowie;

5) Zespół Szkół w Gwizdałach;

6) Zespół Szkół w Kamionnie;

7) Zespół Szkół w Ostrówku;

8) Samorządowy Dom Pomocy Społecznej ,,Pogodnej Starości” w Ostrówku;

9) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie.

2. Jednostki wymienione w ust. 1 są jednostkami obsługiwanymi.

3. Jednostka obsługująca zapewnia jednostkom obsługiwanym obsługę administracyjną, finansową i 
organizacyjną oraz z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości.

4. Zakres obowiązków powierzonych jednostce obsługiwanej w ramach wspólnej obsługi został określony 
w statucie Centrum, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.
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§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łochowie

Andrzej Suchenek
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Załącznik do Uchwały Nr XXXII/232/2016

Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia 30 września 2016 r.

Statut
Centrum Usług Wspólnych w Łochowie

§ 1. 

1. Centrum Usług Wspólnych w Łochowie,  zwane dalej „Centrum” jest jednostką organizacyjną Gminy 
Łochów działającą  w formie jednostki budżetowej.

2. Siedzibą Centrum jest miasto Łochów.

§ 2. 

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 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.);

4) niniejszego statutu.

§ 3. 

1. Centrum zostało utworzone w celu prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i 
organizacyjnej jednostek, o których mowa w art. 10a ustawy o samorządzie gminnym.

2. Centrum prowadzi obsługę, o której mowa w ust. 1, nie naruszając postanowień art. 10c ustawy o 
samorządzie gminnym.

§ 4. 

1. Centrum jako jednostka budżetowa Gminy, prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w 
ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości oraz przepisach wykonawczych dotyczących 
jednostek budżetowych.

2. Za prawidłową gospodarkę finansową, o której mowa w ust. 1, odpowiedzialność ponosi Dyrektor 
Centrum.

3. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy stanowiący część budżetu Gminy 
uchwalonego przez Radę Miejską w Łochowie.

4. Księgowość Centrum jest prowadzona na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.

§ 5. 

Do zakresu działania Centrum należy:

1) obsługa finansowa - polegająca na prowadzeniu obsługi finansowo-księgowej jednostek obsługiwanych;

2) obsługa kadrowo-płacowa;

3) obsługa organizacyjna - polegająca na wspólnej organizacji zamówień publicznych w trybie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych;

4) obsługa prawna - polegająca na konsultacji oraz weryfikacji zgodności z prawem całokształtu działalności 
jednostek obsługiwanych;

5) wykonywanie zadań Gminy Łochów i Burmistrza Łochowa wynikających z funkcji gminy jako organu 
prowadzącego.
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§ 6. 

1. Pracami Centrum kieruje Dyrektor.

2. Dyrektor zarządza i reprezentuje Centrum na zewnątrz.

3. Dyrektora Centrum zatrudnia i zwalnia Burmistrz Łochowa.

4. Dyrektor Centrum jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy
i wykonuje wszystkie czynności wynikające ze stosunku pracy wobec pracowników Centrum.

§ 7. 

Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Centrum określa regulamin organizacyjny opracowany 
przez Dyrektora Centrum.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łochowie

Andrzej Suchenek
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