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UCHWALA NRXXIU179/17
RADY GMINY IZABELIN
zdnia8lutego 2017 r.

w sprawie zmiany uchwaly nr XVIV140/2016 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie
przeksztalcenia Biura Obstugi Finansowej w Izabelinie w Centrum Uslug Wsp6lnych Izabelin
Napodstawieart.

18ust.2pkt9lit.h,art.9ust. liart.lOapkt1,art. lObust.2ustawyzdnia8marcalgg0r.o
j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z p62n. zm.t)), oraz art. l l ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

samorz4dzie gminnym (t.

2009r. ofinansachpublicznych (Dz.U.2016r.poz. 1870 p62n.zm.2)),uchwalasigconastgpuje:
$ 1.

l.W uchwale nr XYIIll40l20l6

przeksztaLcenia Biura Obslugi Finansowej
nastgpuj4ce zmiany:

l) W $ 2 pkt 5 otrzymuje

Rady Gminy Izabelin z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie
w Izabelinie w Centrum Uslug Wsp6lnych Izabelin wprowadza sig

brzemiennie: ,,5) inne zadania okeslone w Statucie Centrum Uslug Wsp6lnych Izabelin,

zwanego dalej Statutem."

2) SkreSla sig g 6 uchwafy,
2. Centrum Uslug Wsp6lnych Izabelin nadaje sig Statut,

w brzmieniu stanowi4cym

zaL1cznik do niniejszej

uchwaly.
$ 2. Traci moc uchwala Nr XIX/l54ll6 Rady Gminy Izabelin z dnia26 pu2dziernika20l6r. w sprawie zmiany
uchwaty nr XVII/140/2016 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie przeksztalcenia Biura
Obstugi Finansowej w Izabelinie w Centrum Uslug Wsp6lnych Izabelin
$ 3. Wykonanie Uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy Izabelin.

$ 4. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwa
Mazowieckiego.

Pr zew o dnicz4ca

rrZmiany tekstu jednolitego ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. 22016 poz.
1579;
zmiany tekstu jednolitego ustawy zastaly ogloszone w Dz. u. z 2016 poz. 1894 i 2260.

z)

Rady Gminy

ZaL4cznik do Uchwaly Nr XXII/I79117

Rady Gminy lzabelin

zdnia 8 lutego 2017 r.

STATUT
Centrum Uslug Wsp6lnych Izabelin
I. Postanowienia og6lne
$ 1. l.Centrum Uslug Wsp6lnychIzabeIin, zrvane dalej ,,Centrum", jest samorz4dow4 jednostk4 budzetow4.

2. Siedzib4Centrum jest Hom6wek. Centrum prowadzi dzialalnollna terenie Gminy lzabelin.

ministracyjnych, finansowych i organizacyjnych poprzez
placowych, realizacji centralnych i wsp6lnych zam6wien

P
P

in.

2. Centrum moze 6wiadczy6 uslugi, o kt6rych mowa w ust.
publicznych, j eheli przepis szcze g6lny tak stanowi.

l,

takze na

necz innychjednostek sektora finans6w

$ 3. 1. Centrum dzialana podstawie powszechnie obowi4zuj4cych przepis6w prawa oraz niniejszego statutu.

2. Centrum jest jednostk4 organizacyjn4 Gminy Izabelin prowadzon4 w formie jednostki
budzetowej, kt6ra
prowadzi gospodarkg finansow4 na zasadach okreSlonych w ustawie o finansach publicznych,
urtlu*i" o
rachunkowoSci orazw przepisach wykonawcrychdotycz4cych jednostek budzetowych.
$ 4. Nadz6r nad dzialalnosci? centrum sprawuje

w6jt Gminy Izabelin.
$ 5. Kierownika centrum powoluje i odwoluje w6jt Gminy Izabelin.
$ 6. 1. Pracodawc4 w rozumieniu przepis6w prawa pracy jest Centrum.
2. Funkcjg pracodawcy w stosunku do pracownik6w Centrum wykonuje Kierownik Centrum.

II. Przedmiot dzialalnoSci
$ 7.

rzabelin,

I' Do podstawowej
^ranym

dzialalnoSci Centrum naleiry zapewnienie obstugi jednostkom organizacyjnym Gminy
dalej jednostkami obslugiwanymi, do kt6rych zaliczasip:

1) Zesp6t Szk6l w Izabelinie, w kt6rego sklad wchodz4:

a) Szkola Podstawowa im. plka Stanislawa Kr6lickiego;

b) Gimnazjum im. ks. Aleksandra Fedorowicza;
2) Gminne Przedszkole w Izabelinie;
3) Gminne Przedszkole w Laskach,
4) U rz1d Gminy Izabelin.
2. Do zadafl Centrum naleiry, w szczeg6lno$ci:
1) w zakresie obslugi finansowej jednostek obslugiwanych:

a) obsluga finansowo

-

rachunkowa jednostek obslugiwanych;

b) obsluga placowa jednostek obslugiwanych;
c) sprawozdawczoS6 jednostek obslugiwanych;

2) W zakresie zadan wlasnych
ustawy Karta nauczy ciela:-

-

organizacyinych Gminy wynikaj4cych z ustawy reguluj4cej system oSwiaty oraz

a) prrygotov'ywanie projekt6w uchwal Rady Gminy i zarz4dzefi W6jta dolycz4cycho5wiaty;

b) prowadzenie spraw zwi4zanych z organizowaniem konkurs6w na stanowiska dyrektor6w jednostek systemu
oSwiaty;

c) prowadzenie spraw zwiqzanych

z postgpowaniami

egzaminacyjnymi dla nauczycieli ubiegaj4cymi sig o

awans na stopiefr nauczyciela mianowanego;

d) coroczne przygotowywanie analiry wydatk6w poniesionych na wynagrodzenie naucrycieli
sprawozdania z wysokoSci Srednich wynagrodzefi nauczycieli;

i

sporz4dzenie

e) przygotowywanie do zatwierdzenia projekt6w organizacyjnych plac6wek oSwiatowych oraz aneks6w do
projekt6w, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem liczby zatrudnionych pracownik6w, godzin ponadwymiarowych
oraz ramowych program6w nauczania,

f) wykonywanie zadah zwiqzanych

z

prowadzeniem elektronicznego Systemu Informacji Oswiatowej i

spotz4dzanie sprawozdaf zbiorczych ze wsrystkich jednostek systemu o5wiaty,

g) prowadzenie spraw 'mviqzanychzzakJadaniem szk6l lub plac6wek publicznychprzez osoby prawne inne niz
jednostki samorz4du terytorialnego lub osoby frzycznq'
h) prowadzenie spraw zwi4zanych z zald.adaniem szk6l i plac6wek niepublicmy ch przez osoby prawne inne niz
jednostki samorz4du terytorialnego lub osoby frzyczne oraz prowadzenie ich ewidencji;

z naliczeniem dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez
osoby prawne inne niz jednostki samorz4du terytorialnego oraz osoby fizyczne oraz niepublicznych
przedszkoli, szk6l i gimnazj6w bgd4cych w ewidencjach prowadzonych przez Gming Izabelin;

i) prowadzenie spraw zwiqzanych

j) prowadzenie spraw zwi1zanych z pokryciem koszt6w wychowania przedszkolnego przez gming, kt6rej
mieszkaniec jest uczniem;

k) prowadzenie spraw zvvi4zanychz organizacj4pomocy materialnej o charakierze socjalnym dla uczni6w;
l) prowadzenie spraw zwi4zanych ze sfinansowaniem koszt6w zakupu podrqcznik6w;
m) wykonywanie zada(r z zakresu realizacji obowi4zku nauki (szkolnego);
n) wykonywanie zadanzzakresu dowozu uczni6w do plac6wek o5wiatowych.

III. Struktura Organizacyjna
$ 8. 1. Dzialalno5ci4 Centrum kieruje

2.

W

Kierownik Centrum, kt6ry reprezentuje Centrum na zewn4trz.

czasie nieobecno5ci Kierownika Centrum je go zadania realizuje upowazniony przez Kierownika Centrum

pracownik.

fV. Postanowienia kofc<lwe
$ 9. Zmian niniejszego statutu dokonuje sig w trybie wlaSciwym dla jego nadania.

