UCHWAŁA NR XLIV/298/2018
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU
z dnia 29 maja 2018 r.
o zmianie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług
Wspólnych w Wągrowcu” oraz nadania jej statutu

Na podstawie art. 10a pkt 1 i art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.1)) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.2)) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala, co
następuje:
§ 1. W Uchwale nr XLII/289/2018 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie
utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Wągrowcu” oraz nadania jej
statutu, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 wyrazy: „oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina miejska Wągrowiec”
zastępuje się wyrazami: „organizacyjnych Gminy miejskiej Wągrowiec”;
2) w § 2 dodaje się pkt od 10 do 16 w brzmieniu:
"10) Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu;
11) Miejski Dom Kultury w Wągrowcu;
12) Muzeum Regionalne w Wągrowcu;
13) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wągrowcu;
14) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu;
15) Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu;
16) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu.”
3) zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały nr XLII/289/2018 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 22 marca
2018 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych
w Wągrowcu” w sposób, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wągrowcu
Wiesław Zając

1) Zmiana
2) Zmiana

tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018 r. poz. 1000.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018 r. poz. 1000.
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Załącznik do uchwały Nr XLIV/298/2018
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 29 maja 2018 r.
Do Statutu Centrum Usług Wspólnych w Wągrowcu wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 Statutu otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Centrum Usług Wspólnych zwane dalej "Centrum" jest jednostką budżetową Gminy miejskiej
Wągrowiec, realizującą zadania w zakresie obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej
oraz prawnej i informatycznej jednostek organizacyjnych Gminy miejskiej Wągrowiec, zwanych dalej
„jednostkami obsługiwanymi”.
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Centrum obejmuje swoją działalnością jednostki organizacyjne Gminy miejskiej Wągrowiec.”
3) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Centrum zapewnia jednostkom obsługiwanym, o których mowa w § 2 ust. 1 w punktach od 1 do
9 uchwały… , wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną polegającą na:
1) prowadzeniu spraw kadrowo-płacowych pracowników jednostek obsługiwanych;
2) prowadzeniu rachunkowości jednostek obsługiwanych;
3) sprawozdawczości finansowej, budżetowej i statystycznej jednostek obsługiwanych;
4) prowadzeniu rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami finansowymi.”
4) w § 8 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Centrum zapewnia jednostkom obsługiwanym, o których mowa w § 2 ust. 1 w punktach od 1 do
15 uchwały… obsługę prawną, polegającą na:
1) udzielaniu jednostkom obsługiwanym, a także kierownikowi jednostki obsługującej opinii, porad prawnych
i konsultacji w zakresie spraw skomplikowanych pod względem prawnym;
2) analizie prawnej i opiniowaniu projektów umów długoterminowych lub nietypowych zawieranych przez
kierowników/dyrektorów jednostek obsługiwanych, a także kierownika jednostki obsługującej;
3) wykonywaniu zastępstwa prawnego i procesowego w granicach udzielonych pełnomocnictw przez
kierownika jednostki obsługującej.
5) w § 8 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„Centrum zapewnia jednostkom obsługiwanym, o których mowa w § 2 ust. 1 w punktach od 1 do
16 uchwały… obsługę informatyczną, polegająca na:
1) bieżącej obsłudze technicznej sprzętu komputerowego;
2) świadczeniu usług doradczych w zakresie planowania i realizacji zakupów, eksploatacji sprzętu
komputerowego i oprogramowania;
3) wsparciu użytkowników w zakresie
komputerowego i peryferyjnego;

użytkowania

oprogramowania

systemowego

oraz

sprzętu

4) administrowanie sieciami lan;
5) pomocy przy prawidłowym utrzymaniu systemów komputerowych oraz oprogramowania poza
oprogramowaniem dziedzinowym.
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Uzasadnienie
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. nowych przepisów o ochronie danych osobowych
zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L119 z dnia 4.05.2016 r.) zachodzi potrzeba rozszerzenia zakresu obsługi wspólnej jednostek organizacyjnych
Gminy miejskiej Wągrowiec, sprawowanej przez Centrum Usług Wspólnych w Wągrowcu - o obsługę
w zakresie prawnej i informatycznej.
Dotychczas obsługa w ww. zakresie sprawowana była na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych przez
Urząd Miejski w Wągrowcu.
W związku z powyższym w przedstawianym Wysokiej Radzie projekcie uchwały do wykazu obsługiwanych
jednostek organizacyjnych Gminy dodaje się niżej wymienione jednostki:
1)Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu;
2)Miejski Dom Kultury w Wągrowcu;
3)Muzeum Regionalne w Wągrowcu;
4)Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wągrowcu;
5)Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu;
6)Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu;
7)Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu.
Po uchwaleniu niniejszej zmiany uchwały nr XLII/289/2018 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 22 marca
2018 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych
w Wągrowcu” oraz nadania jej statutu:
- obsługa informatyczna sprawowana będzie w stosunku do wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy
miejskiej Wągrowiec,
- natomiast obsługa prawna, sprawowana będzie w stosunku do
organizacyjnych z wyjątkiem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu.

wszystkich

jednostek

Uchwała rodzi skutki finansowe, które pokryte będą z budżetu miasta.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Wiesław Zając
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