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STATUT 
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KRZYKOSACH 

 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne. 

 
§ 1. Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach, zwane w dalszej części Statutu CUW działa  
w oparciu o: 

1) ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446); 
2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 

z późn. zmm.); 
3) ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330  

z późn. zm.); 
4) niniejszy Statut.  

 
§ 2. CUW jest gminną jednostką budżetową obsługującą jednostki obsługiwane: 

1) Zespół Szkół w Krzykosach; 
2) Zespół Szkół w Pięczkowie; 
3) Zespół Szkół w Sulęcinku; 
4) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Murzynowie Leśnym; 
5) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sulęcinie. 

 
§ 3. Siedziba CUW jest miejscowość Krzykosy, ul. Główna 39 ( budynek Zespołu Szkół  
w Krzykosach).  
 

Rozdział II 
Zakres działalności. 

 
§ 4. Przedmiotem działalności CUW jest: 

1) prowadzenie stałej obsługi finansowej jednostek obsługiwanych, a w szczególności: 
a) obsługa kont dochodów i wydatków budżetowych, 
b) obsługa kont Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Pracowniczej 

Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, 
c) obsługa kont związanych z programami unijnymi; 

2) prowadzenie stałej obsługi księgowo – rachunkowej jednostek obsługiwanych,  
a w szczególności: 
a) bieżąca rejestracja operacji finansowych w sposób prawidłowy, kompletny  

i systematyczny, 
b) bieżąca informacja o sytuacji finansowej i realizacji budżetu jednostek 

obsługiwanych,  
c) sporządzanie list płac, 
d) dokonywanie wypłat wynagrodzeń oraz naliczanie i odprowadzanie związanych  

z tym świadczeń obligatoryjnych, 
e) prowadzenie ewidencji wynagrodzeń, 
f) przestrzeganie dyscypliny finansowej i rytmicznej realizacji budżetu, 
g) prowadzenie ewidencji wynagrodzeń, 
h) sporządzanie sprawozdań; 



3) ponadto do CUW należy wykonywanie innych zadań: 
a) organizacja dowozów szkolnych, 
b) prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie systemu informacji oświatowej, 
c) obsługa związana z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia 

pracowników młodocianych, 
d) obsługa administracyjna postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela 

mianowanego, 
e) organizowanie konkursów wyłaniających dyrektorów szkół, 
f) współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie prowadzenia 

prawidłowej polityki kadrowej, 
g) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy Krzykosy dotyczących oświaty, 
h) pozyskiwanie środków zewnętrznych na cele oświaty. 

 
Rozdział III 

Organizacja jednostki. 
 
§ 5. Bezpośredni nadzór nad CUW sprawuje Wójt Gminy Krzykosy. 
 
§ 6. Jednostka ma strukturę bezwydziałową.  
 
§ 7. Dyrektor kieruje działalnością CUW i reprezentuje go na zewnątrz, a także zarządza 
mieniem CUW. 
 
§ 8. Wysokość środków finansowych, potrzebnych na prowadzenie zadań objętych 
działalnością CUW, na dany rok kalendarzowy oraz ich podział określa Rada Gminy 
Krzykosy w uchwale budżetowej. 
 

Rozdział IV 
Majątek i gospodarka finansowa. 

 
§ 9. CUW jest gminną jednostką budżetową prowadzącą gospodarkę finansową na 
zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. 
 
§ 10. Podstawą działalności CUW jest roczny plan finansowy zgodny z układem 
wykonawczym budżetu Gminy Krzykosy. 
 
§ 11. Dyrektor CUW w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania gospodarki 
finansowej jednostki opracowuje, dokumentację zasad polityki rachunkowości oraz 
procedury kontroli zarządczej.  
 

Rozdział V 
Postanowienia końcowe. 

 
§ 12. Zmiany niniejszego Statutu dokonuje się w formie Uchwały Rady Gminy Krzykosy.  
 
 
 
 


