
 
 
 

Uchwała Nr 233/XX/2016 
Rady Miasta Ciechanów 

z dnia 25 maja 2016r. 
 
 

 
w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych oraz nadania statutu.  
 
 
 Na podstawie art. 10a, art. 10b oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016r., poz. 446 ), art. 12 ust.1 pkt 2 
, ust.3, ust. 6, ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 
z 2013r. poz. 885 z późn. zm. ) Rada Miasta Ciechanów uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
  
Tworzy się z dniem 1 lipca 2016 r. Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie, zwane 
dalej Centrum, które określa się jako jednostkę obsługującą zgodnie z art. 10b ust. 2 
pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym.  
 

§ 2. 
 

Określa się, że jednostkami obsługiwanymi, o których mowa w art. 10b ust. 2 pkt 2 
ustawy o samorządzie gminnym są: 
 

1) Miejskie Przedszkole Nr 1 w Ciechanowie 
2) Miejskie Przedszkole Nr 3 w Ciechanowie 
3) Miejskie Przedszkole Nr 4 w Ciechanowie 
4) Miejskie Przedszkole Nr 5 w Ciechanowie 
5) Miejskie Przedszkole Nr 6 w Ciechanowie  
6) Miejskie Przedszkole Nr 8 w Ciechanowie  
7) Miejskie Przedszkole Nr 10 w Ciechanowie 
8) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ciechanowie 
9) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ciechanowie 
10) Szkoła Podstawowa Nr 6 w Ciechanowie 
11) Miejski Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie 
12) Miejski Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie 
13) Gimnazjum Nr 1 w Ciechanowie 
14) Gimnazjum Nr 3 w Ciechanowie 
15) Żłobek Miejski w Ciechanowie  

  
 
 

§ 3. 
 

 
1. Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie tworzy się na bazie Zakładu Obsługi 

Szkół i Przedszkoli w Ciechanowie. 
2. Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie będzie prowadziło gospodarkę 

finansową w formie jednostki budżetowej. 
 
 
 
 



 
§ 4. 

 
Z dniem utworzenia Centrum Usług Wspólnych: 
 

1)  środki trwałe oraz mienie ruchome będące w posiadaniu Zakładu, stają się  
    środkami trwałymi i mieniem ruchomym Centrum, 

2)  pracownicy Zakładu, stają się pracownikami Centrum, na warunkach 
zatrudnienia jakie posiadali w Zakładzie, 

3) należności i zobowiązania Zakładu stają się należnościami i zobowiązaniami  
Centrum. 

 
 
 

§ 5. 
 

Centrum Usług Wspólnych nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku  
do uchwały, w którym określa się zakres obowiązków powierzonych jednostce 
obsługującej w ramach wspólnej obsługi. 
 
 

§ 6. 
 
 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli w 
Ciechanowie, który niezwłocznie dostosuje działalność Zakładu do regulacji prawnych 
określonych dla Centrum Usług Wspólnych. 
      
 

§ 7. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
  
 
 
             Przewodniczący 
                 Rady Miasta Ciechanów 
 
          Leszek Goździewski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik do Uchwały Nr233/XX/2016 
Rady Miasta Ciechanów 
z dnia25 maja 2016r. 
 

 
Statut Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 
 

Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie, zwane dalej „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. poz. 885  
z późn. zm.); 
3) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013.poz. 330 z póżn. 
zm.); 
4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.  
z 2014r.poz. 1202 z późn. zm); 
5) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 2015.poz. 2156); 
6) ustawy z dnia 26 stycznia – Karta Nauczyciela (Dz.U. 2014r. poz. 191 z późn. zm.); 
7) niniejszego Statutu. 

§ 2. 
 

Siedzibą Centrum i terenem działania  jest miasto Ciechanów. 
 

§ 3. 
 

Centrum jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Ciechanów prowadzoną 
w formie jednostki budżetowej. 
 

Rozdział II 
 Cele i zadania Centrum 

 
§ 4. 

 
1. Centrum zapewnia wspólną obsługę w szczególności rachunkowo - finansową, 
prawną oraz administracyjno-organizacyjną wymienionym jednostkom 
organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych, zwanych dalej 
„jednostkami obsługiwanymi”: 
 

1)  Miejskiemu Przedszkolu Nr 1 w Ciechanowie 
2)  Miejskiemu Przedszkolu Nr 3 w Ciechanowie 
3)  Miejskiemu Przedszkolu Nr 4 w Ciechanowie 
4)  Miejskiemu Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie 
5)  Miejskiemu Przedszkolu Nr 6 w Ciechanowie  
6)  Miejskiemu Przedszkolu Nr 8 w Ciechanowie  
7)  Miejskiemu Przedszkolu Nr 10 w Ciechanowie 
8)  Szkole Podstawowej Nr 4 w Ciechanowie 
9)  Szkole Podstawowej Nr 5 w Ciechanowie 
10)  Szkole Podstawowej Nr 6 w Ciechanowie 
11)  Miejskiemu Zespołowi Szkół Nr 1 w Ciechanowie 



12)  Miejskiemu Zespołowi Szkół Nr 2 w Ciechanowie 
13)  Gimnazjum Nr 1 w Ciechanowie 
14)  Gimnazjum Nr 3 w Ciechanowie 
15)  Żłobkowi  Miejskiemu w Ciechanowie  

 
2. Do zakresu działania Centrum należy: 
 
1) w zakresie obsługi rachunkowo-finansowej: 
 

a) opracowywanie projektów uregulowań wewnętrznych jednostek obsługiwanych 
dotyczących rachunkowości oraz przedkładanie do zatwierdzenia kierownikom 
jednostek obsługiwanych, 

b) bieżąca informacja o sytuacji finansowej i realizacji budżetu, 
c) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
d) prowadzenie obsługi płacowej jednostek obsługiwanych, 
e) rozliczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy 

Karta Nauczyciela, 
f) ewidencjonowanie danych o wynagrodzeniach, 
g) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu socjalnego, 
h) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej wydzielonych rachunków 

dochodów, 
i) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zleconych przez kierowników 

jednostek obsługiwanych,  
j) współpraca z kierownikami jednostek obsługiwanych  w zakresie sporządzania 

sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych, wymaganych 
przepisami prawa, 

k) przeprowadzanie inwentaryzacji aktywów i pasywów, z wyłączeniem spisu  
z natury, 

l) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej, 
m) prowadzenie ewidencji składników majątkowych, 
n) obsługa finansowa doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
o) rozliczanie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych, 
p) współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie realizacji 

rządowych programów pomocowych, w tym rozliczanie przyznanych dotacji, 
q) obsługa kasowa i bankowa. 

 
2) w zakresie obsługi administracyjno – organizacyjnej: 
 
a) realizowanie wspólnych i powierzonych w trybie Prawa zamówień publicznych  
zamówień na usługi i dostawy poprzez przygotowanie i przeprowadzenie postępowań 
o udzielenie zamówień publicznych o wartości powyżej kwoty wynikającej  
z pełnomocnictw udzielonych dyrektorom poszczególnych jednostek, 
 
b)  zapewnienie obsługi prawnej jednostkom obsługiwanym, w tym w zakresie 
zastępstwa procesowego przed sądami. 
 
I. Wykonywanie zadań Gminy Miejskiej Ciechanów i Prezydenta Miasta Ciechanów   
     wynikających z pełnienia funkcji Gminy jako organu  prowadzącego i tworzącego: 
 
1.Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych oraz efektywnym 
gospodarowaniem środkami finansowymi i składnikami majątkowymi w szkołach  
i placówkach. 
 
2.Zapewnienie warunków działania szkół i placówek, w tym bezpiecznych  
 i higienicznych  warunków nauki,  wychowania  i opieki. 



 
3. Wykonywanie remontów i modernizacji obiektów szkół i placówek oraz zadań 
inwestycyjnych w tym zakresie. 
 
4. Weryfikacja projektów organizacyjnych placówek oświatowych pod kątem 
zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i zabezpieczenia środków 
finansowych. 
 
5.Prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów.  
 
6.Wykonywanie zadań z zakresu planowania, sprawozdawczości i statystyki 
przewidzianych prawem dla organu prowadzącego i tworzącego szkoły / placówki. 
 
7. Organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych. 
 
8. Kontrola obowiązku nauki. 
 
9. Obsługa komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego  
i przygotowywanie decyzji administracyjnych w tym zakresie. 
 
10. Techniczna organizacja konkursów na stanowisko dyrektora szkoły/placówki. 
 
11. Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących oświaty. 
 
12. Obsługa pracodawców w zakresie refundacji kosztów z tytułu kształcenia 
młodocianych pracowników.  
 
13. Współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny w zakresie określonym  
ustawą o systemie oświaty i Kartą Nauczyciela. 
 
14. Do zadań Centrum należy ponadto wykonywanie innych zadań Gminy Miejskiej 
Ciechanów zleconych przez Prezydenta Miasta Ciechanów z zakresu oświaty, bądź 
obsługi żłobka. 

Rozdział III  
Gospodarka finansowa Centrum 

 
§ 5. 

 
1.Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych  
dla samorządowych jednostek budżetowych. 
 
2. Źródłem finansowania działalności Centrum są środki z budżetu gminy. 
 
3.Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy zatwierdzany 
przez Radę Miasta Ciechanów. 
 
4. Dochody Centrum są dochodami Gminy Miejskiej Ciechanów, odprowadzanymi  
do budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów.  
 
5. Mienie Centrum jest mieniem komunalnym, w skład którego nie wchodzą składniki 
mienia jednostek obsługiwanych. 
 
6. Za stan mienia Centrum odpowiada dyrektor Centrum. 

 



 
Rozdział IV 

Zarządzanie i organizacja Centrum 
 

§ 6. 
Centrum zarządza dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Ciechanów 
oraz ustala zakres jego pełnomocnictw. 
 
             § 7.  
Dyrektor jest odpowiedzialny za jego działalność oraz reprezentuje go na zewnątrz. 
Dyrektor Centrum jest kierownikiem zakładu pracy i zwierzchnikiem służbowym 
pracowników Centrum w rozumieniu przepisów prawa pracy. 
 
      § 8. 
W granicach udzielonego pełnomocnictwa dyrektor Centrum jest uprawniony  
do podpisywania  decyzji i innych dokumentów w sprawach z zakresu oświaty 
należących do zadań organu prowadzącego. 
 
      § 9.  
Do składania oświadczeń woli w imieniu Centrum uprawniony jest dyrektor  
lub upoważniony przez dyrektora pracownik Centrum. 
 
      § 10. 
Dyrektor Centrum może ustanawiać i odwoływać pełnomocnictwa. Udzielenie 
pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej w zakresie obsługi bieżącej. 
 
      § 11. 
Strukturę organizacyjną oraz szczegółową organizację wewnętrzną Centrum określa 
regulamin organizacyjny, który ustala dyrektor Centrum. 
 
      § 12. 
Zasady wynagradzania pracowników Centrum określa Regulamin Wynagradzania  
oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych (Dz.U.  
z 2014r.poz. 1202 z późn. zm) . 

V 
Postanowienia końcowe 

 
      § 13. 
Nadzór nad całokształtem działalności Centrum sprawuje Prezydent Miasta. 
       
      § 14. 
Centrum współdziała z dyrektorami przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz 
żłobka, dla których organem prowadzącym lub tworzącym jest Gmina Miejska 
Ciechanów,  w zakresie określonym jego zadaniami.  
 
      § 15. 
 
Centrum używa pieczątki z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby: 
„CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ul. Jesionowa 27, 06-400 Ciechanów  
tel. 023 6737272, 023 6723614,  fax 023 6737272”. 
 


