
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia .................... 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zespół Obsługi 
Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu i utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług 

Wspólnych w Kołobrzegu

Na podstawie podstawie  art. 10a pkt 1 oraz 10b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art.12 ust.1 pkt 2, ust. 2, 3, 6, 7 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) 
Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV/354/16 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 3 listopada 2016 r. 
w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich 
w Kołobrzegu i utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu 
w § 5 w punkcie 12 po liczbie 20 stawia się średnik i dodaje punkt 13 w brzmieniu:

„13) Przedszkole Miejskie Nr 4 w Kołobrzegu, ul. Radomska 22a.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2020 roku.
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UZASADNIENIE

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej
Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu i utworzenia jednostki budżetowej
Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu

1.Cel wprowadzenia
Przejęcia obsługi administracyjnej, finansowej, księgowej, płacowej i organizacyjnej z zakresu
rachunkowości, sprawozdawczości i prowadzenia spraw kadrowych pracowników przez Centrum
Usług Wspólnych w nowo utworzonym Przedszkolu nr 4 przy ul. Radomskiej 22, w związku z
planowanym przekazaniem do użytkowania budynku w m-cu listopadzie br

2.Zakres regulacji
Zapewnienie realizacji zadań w zakresie:
· spraw administracyjnych;
· spraw księgowo-finansowych;
- spraw organizacyjnych.
Kolejna placówka zostanie objęta obsługą przez CUW, co pozwoli na:
·efektywność zarządzania w jednostkach organizacyjnych Miasta poprzez standaryzację
procesów i specjalizację kadry;
·kontrolę ryzyka karno-skarbowego Miasta w zakresie jednego podatnika VAT i integracja
rozliczania podatku VAT;
·integrację rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek do ZUS w zakresie
umów cywilno-prawnych (zlecenia/o dzieło) w związku z jednym płatnikiem;
·efektywne wykorzystanie kompetencji kadry ekonomiczno-finansowej jednostek oświatowych;
·osiągnięcie korzyści ekonomicznych wynikającej z konsolidacji zarządzania.

3.Konsultacje społeczne
Nie były konieczne

4.Skutki
Uchwała nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu GMK.
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