Projekt
z dnia 3 września 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA RYBNIKA
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie statutu Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
Na podstawie:
- art. 10a, art. 10b ust. 1 i 2, art. 10c oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713),
- art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.),
na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu
Rada Miasta Rybnika
uchwala:
§ 1. Uchwala się statut Centrum Usług Wspólnych w Rybniku w brzmieniu stanowiącym załącznik do
uchwały.
§ 2. Tracą moc:
1) uchwała nr 406/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie nadania statutu
Miejskiemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych,
2) uchwała nr 475/XXX/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały
nr 406/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie nadania statutu
Miejskiemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych,
3) uchwała nr 627/XLI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 roku.

Id: 0D900366-84AE-4A67-94BB-40E7A20F0EAB. Projekt

Strona 1

Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Rybnika
z dnia....................2020 r.
Statut Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Centrum Usług Wspólnych w Rybniku, zwane dalej „CUW”, działa w oparciu o:
1) ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, zwaną dalej „ustawą”,
2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
3) ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,
4) uchwałę nr 91/V/2007 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 lutego 2007 roku w sprawie utworzenia Miejskiego
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych,
5) niniejszy statut.
2. CUW jest jednostką organizacyjną Miasta Rybnika nie posiadającą osobowości prawnej działającą w formie
jednostki budżetowej.
3. CUW jest jednostką obsługującą w rozumieniu art. 10b ust. 1 ustawy dla:
1) jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 10a pkt 1 ustawy, które wskazane zostały w odrębnej
uchwale Rady Miasta Rybnika,
2) instytucji kultury, o których mowa w art. 10a pkt 2 ustawy, z którymi CUW zawarło porozumienia na zasadach
określonych w art. 10b ust. 3 ustawy, zwanych „jednostkami obsługiwanymi”.
§ 2. 1. Siedziba CUW mieści się w Rybniku przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 69.
2. Centrum Usług Wspólnych w Rybniku może używać skróconej nazwy „CUW”.
Rozdział 2.
Przedmiot działalności
§ 3. Celem działania CUW jest świadczenie usług jednostkom obsługiwanym w ramach wspólnej obsługi
w zakresie finansowo-księgowym oraz administracyjno-organizacyjnym obejmujących:
1) prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości,
2) obsługę systemu wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych wraz z pochodnymi,
3) obsługę płatności,
4) rozliczanie środków zewnętrznych,
5) obsługę prawną,
6) obsługę techniczną w zakresie prac remontowych,
7) prowadzenie składnicy akt.
Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja
§ 4. 1. Działalnością CUW kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektor kieruje jednoosobowo działalnością CUW na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez
Prezydenta Miasta Rybnika.
3. Strukturę organizacyjną oraz szczegółowe zasady funkcjonowania CUW określa regulamin organizacyjny
ustalony przez Dyrektora.
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§ 5. 1. CUW jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
2. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników CUW wykonuje Dyrektor.
Rozdział 4.
Gospodarka finansowa
§ 6. CUW prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 7. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.
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