UCHWAŁA NR XXI/500/2016
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Mikołów o nazwie Centrum Usług Wspólnych
w Mikołowie i nadania jej statutu
Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 10a , art. 10b ust.1 i art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art.12 ust. 1 pkt 2, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz., 885 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Mikołowa
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2017 roku tworzy się jednostkę organizacyjną Gminy Mikołów pod nazwą
Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie z siedzibą w Mikołowie, ul. Karola Miarki 9 zwane w dalszej części
uchwały CUW.
2. CUW będzie prowadziło gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.
§ 2. Nadaje się statut CUW w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Wyposażenie CUW stanowić będzie mienie znajdujące się w użytkowaniu likwidowanej z dniem
31 grudnia 2016 roku jednostki organizacyjnej Gminy Mikołów pod nazwą Zarząd Szkół i Przedszkoli
Mikołowskich w Mikołowie z siedzibą w Mikołowie, ul. Karola Miarki 9.
2. CUW przejmie należności i zobowiązania likwidowanej jednostki organizacyjnej Gminy Mikołów pod
nazwą Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich w Mikołowie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mikołowa
mgr Michał Rupik
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Załącznik do Uchwały Nr XXI/500/2016
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Statut Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie zwane w dalszej części Statutu „CUW” jest jednostką
organizacyjną Gminy Mikołów działającą na podstawie przepisów:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446),
2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047),
4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202),
5) niniejszego Statutu.
2. Siedziba CUW mieści się w Mikołowie przy ul. Karola Miarki 9.
Rozdział 2.
Zakres działalności jednostki
§ 2. 1. CUW zapewnia obsługę finansowo-księgową, administracyjną, organizacyjną i prawną dla
podmiotów o których mowa w art. 10a ustawy o samorządzie gminnym, zwanych dalej jednostkami
obsługiwanymi.
2. Wykaz jednostek obsługiwanych przez CUW i szczegółowy zakres obsługi zostanie określony
w uchwale Rady Miejskiej Mikołowa podjętej na podstawie art. 10b ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446).
Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja jednostki
§ 3. Organem założycielskim CUW jest Gmina Mikołów.
§ 4. 1. Działalnością CUW kieruje dyrektor, który reprezentuje je na zewnątrz.
2. Dyrektora CUW powołuje i odwołuje Burmistrz Mikołowa.
3. Dyrektor CUW działa jednoosobowo, w granicach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza
Mikołowa.
4. Dyrektor zapewnia właściwą organizację pracy CUW oraz odpowiada za całokształt działalności.
§ 5. 1. Dyrektor CUW jest kierownikiem zakładu pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych
w CUW.
2. Zastępcę dyrektora oraz głównego księgowego powołuje i odwołuje dyrektor CUW.
3. Do dyrektora oraz pracowników CUW mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach
samorządowych.
§ 6. Strukturę organizacyjną CUW określa regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora
i zatwierdzony przez Burmistrza Mikołowa.
§ 7. 1. Bezpośredni nadzór nad działalnością CUW sprawuje Burmistrz Mikołowa.
2. Kontroli i oceny pracy dyrektora CUW dokonuje Burmistrz Mikołowa.
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Rozdział 4.
Gospodarka finansowa jednostki
§ 8. CUW jest jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej.
§ 9. 1. Zasady gospodarki finansowej CUW reguluje ustawa o finansach publicznych oraz ustawa
o rachunkowości wraz z aktami wykonawczymi.
2. Podstawą gospodarki finansowej CUW jest plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym
jednostki.
3. CUW prowadzi rachunkowość zgodnie z ustalonym dla jednostki budżetowej planem kont oraz
sporządza sprawozdania budżetowe i finansowe.
4. CUW zarządza i gospodaruje mieniem powierzonym przez Gminę Mikołów oraz zapewnia jego
prawidłową eksploatację i ochronę.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 10. 1. Dyrektor CUW ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień Statutu.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązujące.
3. Zmiany Statutu następują w drodze uchwały Rady Miejskiej Mikołowa.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mikołowa
mgr Michał Rupik
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