
 

 

 
UCHWAŁA NR LXIX/334/2022 

RADY MIEJSKIEJ W  IWANISKACH  
z dnia 17 października 2022 r 

w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Iwaniskach  i nadania statutu. 

          Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm. ) i art. 10 a pkt.1 i 10 b ust. 1 i 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022  r., poz. 559 z późn. zm.) Rada Miejska w  Iwaniskach  uchwala, co 
następuje: 

§ 1 Tworzy się jednostkę budżetową Centrum Usług Wspólnych w Iwaniskach , zwaną dalej „CUW". 

§ 2 Termin rozpoczęcia działalności CUW określa się na dzień 1 stycznia 2023r.  

§ 3 CUW zapewnia jednostkom organizacyjnym gminy Iwaniska wspólną obsługę administracyjną, 
finansową i organizacyjną. 

§ 4 CUW nadaje się statut, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 5 Wykaz jednostek obsługiwanych przez CUW stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 Wiesław Kowalczyk 

  



 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIX/334/2022 

Rady Miejskiej w Iwaniskach  

z dnia 17 października 2022 r 

Statut 
Centrum Usług Wspólnych w Iwaniskach 

Rozdział 1  Postanowienia Ogólne i Przedmiot Działalności 
 

§ 1 Centrum Usług Wspólnych w Iwaniskach , zwane dalej „CUW" jest jednostką organizacyjną Gminy 
Iwaniska, nie posiadającą osobowości prawnej. 

§ 2 CUW jest gminną jednostką budżetową. 

§ 3 Siedzibą CUW jest miasto Iwaniska ul. Opatowska 25. 

§ 4 Centrum Usług Wspólnych może używać skróconej nazwy „CUW Iwaniska ”. 

§ 5 CUW  będzie zarządzało przekazanym mu mieniem oraz mieniem, którym będzie dysponować na 
mocy zawartych porozumień z jednostkami obsługiwanymi. 

§ 6 CUW prowadzi dla jednostek organizacyjnych gminy Iwaniska określonych w wykazie stanowiącym 
załącznik nr 2 do uchwały o jego utworzeniu  wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną, 
o której mowa w art. 10a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 
z późn. zm). 

§ 7 Przedmiot działania CUW obejmuje: 

1) prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości; 

2) przygotowywanie wspólnie z kierownikami jednostek obsługiwanych projektów planów finansowych oraz 
projektów zmian w planach finansowych oraz bieżąca analiza wykonania tych planów; 

3) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, zleconych przez kierowników jednostek obsługiwanych; 

4) prowadzenie obsługi kasowej; 

5) sporządzanie list wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy, dokonywanie ich wypłat; 

6) prowadzenie pozostałej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy; 

7) prowadzenie rozliczeń z urzędem skarbowym, ZUS, PEFRON i innymi instytucjami finansowymi; 

8) wykonywanie rozliczeń finansowych z realizacji projektów oświatowych ze środków zewnętrznych; 

9) prowadzenie obsługi zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; 

10) prowadzenie obsługi pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej; 

11) opracowywanie danych do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego; 

12) sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych; 

13) współpraca z kierownikami jednostek obsługiwanych w zakresie sporządzania sprawozdań rzeczowo - 
finansowych i statystycznych; 

14) prowadzenie archiwum zakładowego w celu przechowywania i zabezpieczenia dokumentacji finansowo - 
księgowej oraz pracowniczej; 

15) przygotowywanie we współpracy z kierownikami jednostek obsługiwanych danych do Systemu Informacji 
Oświatowej. 

 

Rozdział 2 Organizacja Centrum Usług Wspólnych w Iwaniskach  i zarządzanie nim 
 

§ 8 1. Działalnością Centrum Usług Wspólnych Kieruje dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz 
Miasta i Gminy Iwaniska. 



 

 

2. Dyrektor Centrum Usług Wspólnych zarządza i reprezentuje CUW  na zewnątrz. 

3. Dyrektor CUW realizuje swoje zadania przy pomocy, głównego księgowego i pozostałych 
pracowników. Dyrektor CUW  może powołać swojego Zastępcę.  

4. Centrum Usług Wspólnych przetwarza - na podstawie i w granicach prawa - wszelkie dane niezbędne 
do realizacji obowiązków powierzonych w ramach wspólnej obsługi, w szczególności dane osobowe 
w zarządzanych przez CUW Iwaniska systemach informatycznych w jednostkach obsługiwanych na podstawie 
stosownych umów, o których mowa w przepisach o ochronie danych osobowych. 

5.  Do podstawowych uprawnień i obowiązków dyrektora należy: 

1) podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia i wynagradzania pracowników Centrum Usług 
Wspólnych; 

2)   ustalenie wewnętrznej organizacji Centrum Usług Wspólnych, a zwłaszcza określenie obowiązków, 
uprawnień oraz odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach; 

3) ustalenie zasad i zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów wewnątrz Centrum Usług Wspólnych; 

4) zapewnienie pracownikom Centrum Usług Wspólnych bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; 

5)   samodzielne podejmowanie decyzji zgodnie z zakresem pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Iwaniska; 

6)  zawierania umów cywilnoprawnych na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. 

7)  współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych , Urzędem Miasta i Gminy Iwaniska oraz innymi 
jednostkami organizacyjnymi Gminy Iwaniska . 

8)  W czasie nieobecności Dyrektora jego zadania realizuje upoważniony przez Dyrektora  pracownik CUW. 

§ 9 1. Szczegółowy zakres działania i zasady funkcjonowania CUW  z uwzględnieniem wewnętrznej 
struktury organizacyjnej określa regulamin organizacyjny Centrum Usług Wspólnych. 

2. Likwidacja Centrum Usług Wspólnych wymaga podjęcia stosownej uchwały Rady Miejskiej 
w Iwaniskach . 

§ 10  Prawa i obowiązki pracowników Centrum Usług Wspólnych  regulują przepisy ustawy 
o pracownikach samorządowych, przepisy kodeksu pracy oraz regulaminu pracy i regulaminu wynagrodzeń 
CUW. 

 
Rozdział 3 Zasady gospodarki finansowo-księgowej  Centrum Usług Wspólnych 
 

§ 11 1. Jednostka obsługująca jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. 
2. Jednostka obsługująca prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach 

publicznych oraz w ustawie o rachunkowości .  

3. Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiedzialność ponosi dyrektor Centrum Usług Wspólnych. 

4. Podstawą gospodarki finansowej Centrum Usług Wspólnych  jest roczny plan finansowy stanowiący 
część budżetu Gminy Iwaniska . Zmiany planu finansowego w ciągu roku mogą być dokonywane wyłącznie na 
zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. 

5. Księgowość Centrum Usług Wspólnych jest prowadzona na zasadach przewidzianych dla jednostek 
budżetowych. 

6. Centrum Usług Wspólnych współpracuje ściśle z jednostkami obsługiwanymi, Urzędem Miasta 
i Gminy Iwaniska, innymi jednostkami organizacyjnymi Miasta i Gminy Iwaniska oraz innymi instytucjami. 

 

Rozdział 4 Postanowienia końcowe 
 

§ 12 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają odpowiednio przepisy 
prawa. 

2. Odpowiedzialność za pełną realizację statutu ponosi dyrektor  Centrum Usług Wspólnych 
w Iwaniskach . 

§ 13 Dokonanie zmiany niniejszego statutu odbywają się w trybie jego nadania.  



 

 

                                                                                            
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIX/334/2022 

Rady Miejskiej w Iwaniskach  

z dnia 17 października 2022 r 

Wykaz jednostek obsługiwanych przez CUW w Iwaniskach  

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach ul. Opatowska 26 , 27-570 Iwaniska 
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach Szkoła filialna  im. Bp. Jana Chrapka w Jastrzębskiej Woli, 
Jastrzębska Wola 4, 27-570 Iwaniska 

  2.   Publiczna Szkoła Podstawowa w Mydłowie, Mydłów 1, 27-570 Iwaniska 
  3.   Publiczna Szkoła Podstawowa w Ujeździe, Ujazd 9, 27 -570 Iwaniska 
4.   Dom Pomocy Społecznej w Przepiórowie, Przepiórów 33 A, 27-570 Iwaniska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
                                                  U Z A S A D N I E N I E  
                                         do Uchwały Nr LXIX/334/2022  Rady Miejskiej w Iwaniskach  

                                            z dnia 17 października 2022 r 
 
Zgodnie z art. 10 a pkt.1 ustawy o samorządzie gminnym Gmina może zapewnić wspólną obsługę 
w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną jednostkom organizacyjnym Gminy . 
W związku z tym tworzy się z dniem 01.01.2023 r. Centrum Usług Wspólnych w  Iwaniskach  w celu 
konsolidacji działań jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie finansów, sprawozdawczości, płac.  
Centrum Usług Wspólnych w Iwaniskach z dniem 01.01.2023r rozpocznie obsługę :  

1. Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach ul. Opatowska 26 ,  
- Publiczna Szkoła Podstawowej w Iwaniskach Szkoła filialna im. Bp. Jana Chrapka w Jastrzębskiej Woli, 
Jastrzębska Wola 4,  

  2.   Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie, Mydłów 1,  
  3.   Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe, Ujazd 9, 
4.   Domu Pomocy Społecznej w Przepiórowie, Przepiórów 33 A , 
Powołanie Centrum Usług Wspólnych poprawi jakość obsługi i zarządzania jednostkami obsługiwanymi . 

 
 
 

 


