
           
Załącznik do Uchwały Nr XXII/126/2016
Rady Gminy Dobre 

                                                                            z dnia  4 listopada 2016 r. 

STATUT

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W DOBREM

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§  1. Centrum  Usług  Wspólnych  w  Dobrem,  zwanym  dalej  „jednostką  obsługującą”  jest
jednostką  organizacyjną  prowadzącą  wspólną  obsługę  administracyjną,  finansową
i organizacyjną dla jednostek organizacyjnych Gminy Dobre, działającą na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446 z
późn. zm.),

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. 2016 r. poz. 1047),
4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r.

poz. 902),
5) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Siedziba jednostki obsługującej mieści się w Dobrem, przy ulicy Dworcowej 6. 
       2.Terenem działania jednostki obsługującej jest Gmina Dobre.
§ 3. Jednostka obsługująca  jest samorządową jednostką budżetową.
§ 4. Celem działania jednostki obsługującej jest świadczenie usług z zakresu wspólnej obsługi
na rzecz jednostek obsługiwanych, o których mowa w § 5 Statutu. 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 5.  Jednostka obsługująca zapewnia obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną,
następującym jednostkom organizacyjnym Gminy Dobre,  zaliczanym do sektora finansów
publicznych, zwanym dalej „jednostkami obsługiwanymi”:

1) Zespół Szkół w Dobrem,
2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzywosądzy,
3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczynie,
4) Publiczne Przedszkole w Dobrem,
5) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem.

§ 6.   Jednostka obsługująca  wykonuje zadania w stosunku do jednostek obsługiwanych,
o których mowa w §5, w niżej wymienionym w zakresie:

1) obsługi finansowej – polegającej na prowadzeniu scentralizowanej obsługi finansowo
- księgowej jednostek obsługiwanych,

2) obsługi kadrowo – płacowej jednostek obsługiwanych,
3) obsługi organizacyjnej - polegającej na wspólnej organizacji zamówień publicznych

w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.
z 2015 r. poz 2164 z późn. zm.).

4) obsługi i rozliczenia finansowego, projektów realizowanych ze środków 
zewnętrznych,

5) prowadzenia spraw  na mocy zawartych porozumień. 



STRUKTURA JEDNOSTKI OBSŁUGUJĄCEJ

§ 7. 1. Jednostką obsługującą kieruje Kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy
Dobre.
2.Kierownik i pracownicy jednostki obsługującej są pracownikami samorządowymi.
3.  Szczegółową  organizację  wewnętrzną  jednostki  obsługującej  określa  regulamin
organizacyjny nadany przez Kierownika jednostki obsługującej .
4.  Kierownik  reprezentuje  jednostkę  obsługującą  i  kieruje  jednoosobowo  działalnością
jednostki obsługującej.
§  8.  Kierownik  jednostki  obsługującej  wykonuje  czynności  z  zakresu  prawa  pracy
w stosunku do pracowników jednostki obsługującej.

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 9.  Jednostka  obsługująca  prowadzi  obsługę  finansową na  zasadach  przewidzianych  dla
samorządowych jednostek budżetowych.
§ 10. 1. Źródłem finansowania działalności jednostki obsługującej są środki z budżetu gminy
oraz przekazane na podstawie porozumień.
2. Jednostka obsługująca prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego.
3. Mienie jednostki obsługującej jest mieniem komunalnym, w skład którego nie wchodzą
składniki mienia jednostek obsługiwanych.
4. Za stan mienia jednostki obsługującej odpowiada jej Kierownik.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11.  Zmiany postanowień niniejszego Statutu następują w trybie przewidzianym dla jego
nadania. 


