
                                    

                                                          

  

Uchwała Nr XXII/177/2016 

Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 29 września 2016r. 
 

w sprawie: utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą                   

„Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Tczew” oraz nadania jej statutu 

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  
o finansach publicznych (Dz. U. 2013r., poz. 885 z póź. zm.) oraz art.10b ust. 2 w związku  
z art. 10a pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 
446)  oraz art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 
2156 z późn. zm.) Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Edukacji, Kultury               
i Kultury Fizycznej oraz Komisji Finansowo-BudŜetowej  
 
 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

1. Z dniem 01 stycznia 2017 roku tworzy się samorządową jednostkę organizacyjną  
pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Tczew” dla jednostek 
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Tczew. 

2. Centrum będzie prowadziło gospodarkę finansową w formie jednostki budŜetowej. 
3. Siedzibą Centrum jest miasto Tczew. 
4. Centrum zostanie wyposaŜone w mienie niezbędne do realizacji zadań statutowych, zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
5. Szczegółową organizację oraz zasady działania Centrum określa Statut stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 

1. Centrum jako obsługujący zapewni wspólną obsługę administracyjną, finansową  
i organizacyjną dla jednostek organizacyjnych (obsługiwanych) Gminy Miejskiej Tczew. 

2. Jednostkami obsługiwanymi są: 
1) Przedszkole Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie, 
2) Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów 

Westerplatte w Tczewie, 
3) Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Adama Mickiewicza w Tczewie, 
4) Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Stanisława Staszica w Tczewie, 
5) Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Św. Wojciecha w Tczewie, 
6) Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Płk. Stanisława Dąbka  

w Tczewie, 
7) Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Tczewie, 
8) Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Bronisława Malinowskiego w Tczewie, 
9) Gimnazjum Nr 1 im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Tczewie, 
10) Gimnazjum Nr 2 im. Mjr Henryka Sucharskiego w Tczewie, 
11) Gimnazjum Nr 3 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Tczewie. 

 
 
 

§ 3 



Do zakresu obowiązków powierzonych Centrum w ramach wspólnej obsługi naleŜą zadania  
z zakresu: 
1. rachunkowości i sprawozdawczości, 
2. obsługi finansowej, 
3. obsługi kadrowo-płacowej, 
4. realizowania wspólnych zamówień na usługi i dostawy, w szczególności poprzez 

przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.  
 

§ 4 

Centrum współdziała z dyrektorami jednostek obsługiwanych w celu zapewnienia właściwych 
warunków funkcjonowania. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

             Przewodniczący 

            Rady Miejskiej w Tczewie 
 

           Mirosław Augustyn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

1 stycznia 2016 roku weszły w Ŝycie przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie 
ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 1045), na 
mocy których gminy mogą organizować i prowadzić wspólną obsługę, w szczególności 
administracyjną, finansową i organizacyjną jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do 
sektora finansów publicznych, gminnym instytucjom kultury oraz innym zaliczanym do sektora 
finansów publicznych gminnym osobom prawnym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw 
w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów 
badawczych, banków i spółek prawa handlowego. 
Znowelizowane przepisy ustawy (art. 10a-10d ustawy o samorządzie gminnym) przewidują, Ŝe 
organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do jednostek 
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w drodze uchwał, postanawiają  
o zorganizowaniu ich wspólnej obsługi, określając w szczególności: 

1) jednostki obsługiwane, 
2) jednostki obsługujące, 
3) zakres obowiązków powierzanych jednostkom obsługującym w ramach sprawowania 

wspólnej obsługi. 
Rolę jednostek obsługujących mogą przy tym pełnić urzędy gmin, inne jednostki organizacyjne 
jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne związku międzygminnego, 
związku gminno-powiatowego oraz związku powiatów. 
Na mocy niniejszej uchwały z dniem 1 stycznia 2017 roku tworzy się jednostkę budŜetową 
Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Tczew. 
Głównym celem objęcia obsługą wszystkich jednostek oświatowych przez Centrum Usług 
Wspólnych jest poprawa efektywności wydatkowania środków publicznych w szkołach i 
przedszkolu dla których Gmina Miejska Tczew jest organem prowadzącym, poprzez przejęcie 
obsługi rachunkowości i sprawozdawczości, obsługi finansowej i kadrowo-płacowej. 
Poza aspektem ekonomicznym (m.in. wspólne zakupy towarów i usług, realizacja remontów  
i inwestycji, rezygnacja ze zbędnych systemów w jednostkach) naleŜy wskazać na inne zalety 
takiego rozwiązania, a w szczególności: 

− poprawa jakości usług wynikająca ze zwiększenia potencjału pracy zespołowej 
pracowników, wymiana doświadczeń w zespole oraz moŜliwość doraźnego przesuwania 
pracowników na stanowiska wymagające wzmocnienia, 

− poprawa organizacji pracy wynikająca z moŜliwości zastępowania nieobecnych 
pracowników, 

− sprawniejsze wdraŜanie procedur, 
− ujednolicenie procedur we wszystkich placówkach oświatowych, 
− lepsza kontrola prawidłowości planowania i wydatkowania budŜetu. 

Zakres wspólnej obsługi nie obejmuje kompetencji kierowników jednostek obsługiwanych do 
dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a takŜe sporządzania  
i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień wydatków w tym planie. 
 Mając powyŜsze na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
 

SKARBNIK MIASTA                     

                 Helena Kullas 


