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Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§1.
Centrum Usfug Wspólnych

w Mielcu jest jednosĘ otganizaąną Gminy Miejskiej Mielec,

działając ą j ako j edno stka budżetowa.

§2.
Ilelaoó w niniejszym Statucie jest mowa o ,,Centrum" naleĘ ptzęz to rozumieć Centrum Usług
Wspólnych w Mielcu.

§3.
Podstawę działania Centrum stanowi:
1. ustawa

z

dnia8 marca 1990

t.o

samorządzie gminnym

(t.

j.Dz.IJ. z2016

zm.),

2.ustawa zdniaż7 sierpnia}}}9t. ofinansachpublicarych
3. ustawa

z dnia29 września1994

(t.

r. poz. 446 zpóźn,

j.Dz.U.z20I3 r.,poz.885),

o rachunkowości (t. j. Dz. U.

z2016 r.,poz, 1047),

j.Dz.TJ. z ż016 t., poz.

4. ustawa
902),

z

dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.

5. ustawa

z

dnia 7 września I99I r. o systemie oświaty(t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156

zm.).

z późn.

6. Postanowienia niniejszego Statutu.

§4.
Siedziba Centrum mieścisię w Mielcvprzy ul. Biemackiego 6a.

Rozdział2.

.:

przedmiot i zakres działalnościcentrum

§5.

l.Centrum realizuje zadania w zakresie wspólnej obsługi administracyjnej,

otganizacyjnej jednostek

obsługiwanych.

;

finansowej.'i

i

2. Do przedmiofu działalnościCentrum nalezy:

l) obsługa finansowa jednostek obsługiwanych oraz prowadzenie w całościzad,ań
rachunkowości i sprawo zdawczości, w szczególności:
a) opracowanie

* ,ukffii"

pĄektów uregulowń wewnętrznych jednostek obsługiwanych dotyczących

rachunkowości,

l

d

:
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b) prowadzenie

przepisami,

ksiąg rachuŃowych obsługiwanych jednostek zgodnie

z

obowiązującymi

c) spotządzanie sprawozdń finansowych i bud:żetowych oraz przedkładanie ich odpowiednim
organom,
d)

wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnlłni zleconych przez kierowników jednostek
obsfugiwanych,

e) rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych jednostek obsługiwanych,
f) przygotowanie danych do opracowania projektów,
p o szcze gólnych j edno stek ob sługiwany ch,

i

planów dochodów

wydatków dla

g) gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacj i finansowo-księgowej,
h) prowadzenie obsfugi rachuŃów bankowych,

2) prowadzenie obsfugi płacowej obsfugiwanych jednostek, a w szczególności:
a) naliczanie

i sporządzanie list płac z wynagrodzeń, zasiłków i innych nalezności,

b) sporządzanie deklaracji dla urzędu Skarbowego
wszelkiej dokumentacji dla ZUS,
c)

wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu

pracowników,

i

i

Zal<ładu Wezpieczeń Społecznych oraz

wynagrodzeniu

dla

obecnych

i

byĘch

d) gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacj i płacowej,
3) prowadzenie obsfugi kadrowej obsfugiwanych jednostek,

aw szazególności:

a) przygotowanie na polecenie kierownika jednostki obsługiwanej zgodnie

przepisami Kodeksu pracy
ronniązania stosunku pracy

i
i

z

obowiązującymi

Karly Nauczyciela dokumentów doĘczących nawiązania,
rvłiązanych z przebiegiem zatrudnienia, oraz dokumentów

związany ch z ustaleniem wynagrodzeń za pracę,
b) prowadzenie akt osobowych pracou,ników,

c) rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników i ich członków rodzin w
d) sporządzeni e sprawozdań staty

sty

ZUS,

czny ch dotyczących zńrudniania,

e) gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacj i kadrowej
i

.

Rozdział 3.
Organizacj a i zarządzanie Centrum

§6.
1. Cęntrum kieruje Dyrektor.

2. Zwięrzcltnikiem słuzbowym Dyrektora jest Prezydent Miasta Mielca, który nawi ąnlje i
rorwiąruje z nim stosunek pracy.
!
3. Dyrektor działa w granicach pełnomocnictwa udzielonego przezPrezydenta Miastd

Mielca.

,t

4. Dyrektor jest zwierzchnikiem słuZbowym w stosunku do pracor,vników Centrum.
5.
l)

Do kompetencji Dyrektora należy:

reprezentowanie Centrum na zewnątrz,

€

2) kierowanie całokształtem spraw Centrum.

l

d

:
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§7.
Pracownicy Centrum są pracownikami samorządowymi, w rozumieniu ustawy o pracownikach
samorządowych.

§8.
1.

Wewnętrzną strukturę Centrum oraz podziŃ zadań

stanowiskach pracy określaregulamin organizacyjny

i

kompetencji na poszczególnych

.

2. Regulamn oryanizacyjny ustala Dyrektor iptzedWada do zatwierdzęnia Prezydentowi Miasta
Mielca.
3. Zahłesy czynności pracowników Centrum określa Dyrektor.

R:ozdział 4.

Nadzór nad działalnościąCentrum

§9.
Nadzór nad dzińalnością Centrum sprawuje Prezydent Miasta Mielca.
Rozdział 5.
Gospodarka finansowa Centrum
§ 10.

1. Centrum jest jednos&ą bud:żetową Gminy Miejskiej Mielec. DziałalnośćCentrum jest
finansowana ze środków budżetu sminy.

2. Podstawę gospodarki finansowej Centrum stanowi plan finansowy opracowyvvany na okres
roku budzetowego.

3. Centrum prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach
publicznych
4. Zarealizację planu rzęczowo - finansowego odpowiedzialny jest Dyrektor Centrum.

Rozdział 6.

§ 11.

Dyrektor Centrum ponosi odpowiedzialnośó zaprzestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.

Zmiana Statutu może nasĘrió w

Ębie jego

nadania.

;

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanię obowiązujące przepisy

prawa.
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