
        Załącznik do Uchwały Nr XXI/173/2016 

     Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

             z dnia 27 września 2016r. 

 

 

Statut Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

 

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu, zwane dalej jako „Centrum", 

działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r., 

poz. 885 z późn. zm.)  

2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U.  

z 2016r., poz. 814); 

3) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2156 ze 

zm.), 

4) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 330 ze 

zm.), 

5) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U.  

z 2014r., poz. 1202 ze zm.), 

6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., 

poz. 2164 ze zm.), 

7) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. 

Dz. U. z 2016r., poz. 575), 

8) ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r. poz. 191  

z późn. zm.); 

9) Ustawy z dnia z 26 czerwca 1074r. – Kodeks Pracy tj. Dz. U z 2014r., poz. 1502, 

10) Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U z 2016r., 

poz. 191) 

11) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2016r., 

poz. 922) 

12) niniejszego Statutu.  

§ 2. 

 

1. Siedzibą Centrum jest miasto Kędzierzyn-Koźle. 

 

§ 3. 

 

1. Centrum jest jednostką organizacyjną Powiatu prowadzoną w formie jednostki budżetowej.  

 

§ 4. 

 

1. Centrum zostaje powołane na czas nieoznaczony. 

 

 



Rozdział II 

Podstawowe zadania 

 

§ 5. 

 

1. Centrum zostało powołane w celu prowadzenia obsługi administracyjnej, finansowej  

i organizacyjnej jednostek organizacyjnych powiatu. 

2. Centrum zapewnia prawidłowe funkcjonowanie jednostek obsługiwanych między innymi 

poprzez: 

a) Prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowości jednostek obsługiwanych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

b) Sporządzanie sprawozdań finansowych, 

c) Prowadzenie obsługi kadrowej i płacowej obsługiwanych jednostek, 

d) Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,  

e) Prowadzenie obsługi prawnej obsługiwanych jednostek, 

f) Prowadzenie obsługi w zakresie BHP i p. poż, 

g) Prowadzenie obsługi administracyjnej w zakresie bezpieczeństwa informacji, 

h) Zapewnienia wsparcia informatycznego, 

i) Przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do obsługi 

wykonywanych zadań. 

3. Centrum prowadzi obsługę, o której mowa w ust. 1 i ust. 2, nie naruszając postanowień 

ustawy o samorządzie powiatowym.  

4. Szczegółowy zakres zadań, strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania Centrum 

określa Regulamin Organizacyjny. 

5. Zakres wspólnej obsługi nie obejmuje kompetencji kierowników jednostek 

obsługiwanych do dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań,  

a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień wydatków  

w tym planie. 

Rozdział III 

Organy władzy  

 

§ 6. 

 

1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Starosta Powiatu.  

2. Centrum realizuje swoje zadania przy pomocy głównego księgowego i pozostałych 

pracowników.  

3. Centrum jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.  

 

§ 7. 

 

1. Dyrektor Centrum zarządza i reprezentuje Centrum na zewnątrz.  

 

Rozdział IV 

Gospodarka finansowa 

 

 

 

 



§ 8. 

 

1. Centrum, jako jednostka budżetowa Powiatu, prowadzi gospodarkę finansową na 

zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości oraz 

w przepisach wykonawczych dotyczących jednostek budżetowych.  

2. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Starosta.  

 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

 

§ 9. 

 

1. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu używa pieczęci  

o następującej treści: 

 

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Damrota 30, 47-220 

Kędzierzyn Koźle. 

 

2. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu używa skrótu  

o następującej treści: „CUW w Kędzierzynie-Koźlu”. 

3. Inne jednostki powiatowe, o których mowa w art. 6a pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym, mogą, na podstawie porozumień zawartych przez te 

jednostki z PCUW, przystąpić do wspólnej obsługi, po uprzednim zgłoszeniu tego 

zamiaru zarządowi powiatu. Zakres wspólnej obsługi określa zawarte porozumienie. 

4. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w drodze odrębnych uchwał Rady Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 

 


