
UCHWAŁA NR XXXIII/218/2022 
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie 

Na podstawie art. 6 ust.1, art. 6a, pkt 1, art. 6b ust.2 i art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.1)) oraz art. 12 ust.1, pkt 2, 
ust. 2 i art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 305 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XX/124/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie 
utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Brownie wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie „§ 2. Nadaje się statut w nowym brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały”; 

2) § 3 otrzymuje brzmienie „§ 3 Jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1 powierza się w użytkowanie 
nieodpłatnie na cele siedziby Centrum lokale użytkowane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie 
i Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży”; 

3) w § 4 ust. 2 po pkt  5) dodaje się pkt: 

6) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży, 

7) Zespół Szkół im. Unii Europejskiej, 

8) Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży, 

9) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży. 

4) uchyla się § 5. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 kwietnia 2022 r. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego 
 
 

Paweł Polikowski 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773. 
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STATUT 
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU TORUŃSKIEGO W BROWINIE 

Rozdział 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie zwane dalej „Centrum” jest 

jednostką organizacyjną powiatu i stanowi jednostkę budżetową w rozumieniu ustawy o finansach 

publicznych, którego zadaniem jest prowadzenie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i 

organizacyjnej jednostek budżetowych pomocy społecznej, a także obsługi finansowej jednostek 

oświatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Chełmża,  prowadzonych przez Powiat 

Toruński. 

§ 2. Terenem działania Centrum jest obszar Powiatu Toruńskiego. 

§ 3. 1. Siedziba Centrum mieści się w Browinie. 

2. Siedziba działu ekonomiczno-finansowego Centrum dla jednostek oświatowych mieści w 

Chełmży. 

§ 4. Centrum działa na podstawie: 

1. ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z 

późn. zm.), 

2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. 

zm.), 

3. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019 r. 

poz.1282 z późn. zm.), 

4. innych obowiązujących aktów prawnych, 

5. niniejszego Statutu. 

Rozdział 2 

PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CENTRUM 

§ 5. Centrum wykonuje zadania w zakresie: 

1) obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej jednostek budżetowych 

pomocy społecznej Powiatu  Toruńskiego. 

2) obsługi finansowo-księgowej jednostek oświatowych Powiatu Toruńskiego. 

§ 6. 1.Przez obsługę finansowo-księgową jednostek rozumie się: 

1) prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętą 
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polityką rachunkowości, 

2) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej jednostek organizacyjnych w tym, obsługę 

rachunków bankowych, 

3) gromadzenie dokumentacji finansowo-księgowej, 

4) przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji finansowo-księgowej, 

5) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, finansowej i statystycznej, 

6) opracowywanie projektów planów finansowych oraz ich zmian na wniosek  

i w porozumieniu z dyrektorami jednostek obsługiwanych, 

7) przeprowadzanie czynności inwentaryzacyjnych bez przeprowadzania spisów z natury. 

2.  Obsługa administracyjna i organizacyjna jednostek wymienionych w § 5 pkt. 1)  Statutu 

obejmuje: 

1) prowadzenie obsługi kadrowo - płacowej wraz z czynnościami sprawozdawczymi bez 

procedury naboru pracowników, 

2) przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych 

i przetargów, 

3) prowadzenie obsługi prawnej, informatycznej, z zakresu bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

Rozdział 3 

ORGANIZACJA CENTRUM 

§ 7. Centrum jest jednostką budżetową Powiatu Toruńskiego. 

§ 8. 1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor powołany przez Zarząd Powiatu. 

Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Centrum jest Starosta Toruński. 

2. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictw udzielonych mu przez Zarząd 

Powiatu oraz upoważnień Starosty Toruńskiego. 

3. Dyrektor i pracownicy Centrum są pracownikami samorządowymi, wynagradzanymi według 

zasad określonych dla pracowników samorządowych. 

4. Dyrektor wykonuje wobec pracowników Centrum czynności z zakresu prawa pracy jako 

pracodawca w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. 

5. W przypadku nieobecności Dyrektora jego obowiązki przejmuje wyznaczona przez niego 

osoba. 

6. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień oraz odpowiedzialności pracowników 

Centrum ustala Dyrektor. 

7. Dyrektor organizuje pracę Centrum, kieruje jego bieżącymi sprawami oraz reprezentuje 

Centrum na zewnątrz. 
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8. Dyrektor odpowiada za realizację zadań oraz prawidłowe gospodarowanie mieniem 

i środkami finansowymi Centrum. 

9. Szczegółowa strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania Centrum określa Regulamin 

Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu Toruńskiego. 

Rozdział 4 

ZASADY FINANSOWANIA 

§ 9. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla 

samorządowych jednostek budżetowych. 

2. Koszty funkcjonowania Centrum są finansowane ze środków budżetu Powiatu Toruńskiego. 

3. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy, opracowany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa finansowego. 

4. Centrum prowadzi sprawozdawczość i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. 

Rozdział 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 10. Przekształcenie lub likwidacja Centrum może być dokonana jedynie w drodze uchwały 

Rady Powiatu Toruńskiego. 

§ 11. 1. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego nadania. 

5. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, mają zastosowanie właściwe 

przepisy. 
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UZASADNIENIE 

W dniu 24 sierpnia 2016 r. Rada Powiatu Toruńskiego podjęła uchwałę nr XX/124/2016 w sprawie 

utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie, które od początku 

2017 r. obsługuje powiatowe jednostki pomocy społecznej. 

Zarząd Powiatu Toruńskiego proponuje rozszerzenie wspólnej obsługi finansowo-księgowej 

prowadzonej przez Centrum Usług Wspólnych w Browinie na powiatowe jednostki oświatowe, 

mające swoje siedziby w Chełmży. 

Głównym celem rozszerzenia jest usprawnienie funkcjonowania i organizacji powiatowych 

jednostek oświatowych oraz poprawa jakości obsługi realizowanych przez te jednostki zadań 

publicznych. 
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