
UCHWAŁA NR 428/2017
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych  Domów Pomocy Społecznej 
w Radomiu, nadania jej statutu oraz wskazania Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej 

w Radomiu jako podmiotu wykonującego zadania centralnego zamawiającego.

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn.  zm.), art. 6 ust.1, art. 6a pkt 1, art. 6b 
ust. 2 i art. 12 pkt 8 lit i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016r. 
poz. 814 z późn.  zm.) oraz art. 11 i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.), art. 15 b i 15 c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z poźn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 kwietnia 2017 roku tworzy się Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu 
zwanym dalej Centrum.

2. Centrum jest jednostką budżetową dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia.

3. Siedzibą Centrum jest miasto Radom.

4. Zakres i przedmiot działania Centrum określa Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Centrum prowadzić będzie obsługę następujących jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Radomia, 
zwanych  dalej jednostkami obsługiwanymi:
1) Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej w Radomiu, ul. Struga 88,
2) Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu, ul. Wyścigowa 16,
3) Dom Pomocy Społecznej im. św. Kazimierza w Radomiu, ul. Garbarska 35,
4) Dom Pomocy Społecznej w Radomiu, ul. Rodziny Ziętalów 13.

2. Centrum zapewni jednostkom obsługiwanym wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną.

§ 3. Centrum będzie działało na podstawie planu finansowego uchwalanego przez Radę Miejską w Radomiu.
§ 4. Centrum zostanie wyposażone w mienie niezbędne do realizacji statutowych zadań zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami prawa.
§ 5. 1. Wskazuje się Centrum jako podmiot wykonujący zadania centralnego zamawiającego w rozumieniu ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

2. Działaniami centralnego zamawiającego objęte będą jednostki obsługiwane, wymienione w §2 ust. 1 uchwały.

3. Centrum prowadzić będzie następujące działania centralnego zamawiającego:

1) nabywanie dostaw lub usług z przeznaczeniem dla zamawiających jednostek obsługiwanych,
2) udzielanie zamówień lub zawieranie umów ramowych, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub 
usługi z przeznaczeniem dla zamawiających jednostek obsługiwanych,
3) pomocnicze działania zakupowe.

4. Czynności Centrum, jako centralnego zamawiającego, będą podejmowane na wniosek  zamawiających 
jednostek obsługiwanych, opracowany według wzoru określonego zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomia.

5. W trakcie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zamawiające jednostki obsługiwane 
przekazują Centrum dodatkowe informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w szczególności dotyczy 
to przygotowywania modyfikacji istotnych warunków zamówienia, zmian ogłoszeń, a także opracowywania 
odpowiedzi na pytania wykonawców.

6. Jednostki, o których mowa w §2 ust. 1, są obowiązane do nabywania od centralnego zamawiającego zamówień 
realizowanych przez niego, a także udzielania zamówień na podstawie umowy ramowej zawartej przez centralnego 
zamawiającego lub objętych dynamicznym systemem zakupów obsługiwanym przez centralnego zamawiającego, 
o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 1 i 2.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Radomiu

Dariusz Wójcik
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Załącznik do Uchwały Nr 428/2017

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 30 stycznia 2017 r.

Statut Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu
I. Postanowienia ogólne

§ 1. Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu, zwane dalej „Centrum”, jest jednostką 
organizacyjną Gminy Miasta Radomia działającą w formie jednostki budżetowej obsługującą domy pomocy 
społecznej, które są prowadzone przez Gminę Miasta Radomia.
§ 2. Centrum działa na podstawie:
1) uchwały nr 428/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie utworzenia jednostki 
budżetowej Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu, nadania jej statutu oraz wskazania 
Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu jako podmiotu wykonującego zadania 
centralnego zamawiającego,
2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.).
3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 814 z późn. zm.).
4) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 930 z póżn. zm.).
5) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 902).
6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.).
7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm )
8) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.1047)
9) niniejszego statutu.
§ 3. 1. Siedzibą Centrum jest Radom.

2. Obszarem działania Centrum jest Miasto Radom.

3. Centrum jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

II.  Cel i zakres działania
§ 4. 1. Centrum jest powołane w celu wykonywania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej 
jednostek obsługiwanych, które są prowadzone  przez Gminę Miasta Radomia.

2. Zakres działania Centrum obejmuje:

1) ustalanie, pobieranie i odprowadzanie wszelkich dochodów jednostek obsługiwanych na zasadach i w terminach 
wynikających z obowiązujących przepisów;
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi jednostek obsługiwanych, w granicach kwot określonych 
w planie finansowym jednostek obsługiwanych zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy 
i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, w wysokości 
i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań przez jednostkę obsługiwaną;
3) zapewnienie należycie dokonywanej wstępnej kontroli zgodności operacji finansowej z planem finansowym, 
kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących takiej operacji;
4) przygotowywanie na potrzeby kierowników jednostek obsługiwanych dokumentów i informacji niezbędnych do 
opracowania przez nich projektów planów finansowych i ich zmian;
5) prowadzenie w całości rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych;
6) prowadzenie obsługi kadrowo - płacowej pracowników jednostek obsługiwanych;
7) prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa  i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej jednostek 
obsługiwanych;
8) nabywanie dostaw, usług oraz organizowanie robót budowlanych na rzecz obsługiwanych jednostek 
w przypadku gdy wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych;
9) wykonywanie zadań centralnego zamawiającego dla jednostek obsługiwanych,
10) prowadzenie obsługi prawnej polegającej na konsultacji oraz weryfikacji zgodności z prawem całokształtu 
działalności  jednostek obsługiwanych;
11) prowadzenie obsługi informatycznej polegającej na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania systemów 
informatycznych w jednostkach obsługiwanych;
12) prowadzenie obsługi techniczno-gospodarczej polegającej na zapewnieniu utrzymania należytego stanu 
technicznego infrastruktury gospodarczej jednostek obsługiwanych;
13) prowadzenie obsługi transportowej jednostek obsługiwanych;
14) przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Radomia, uchwał Rady Miejskiej w zakresie spraw 
związanych z prowadzoną działalnością, a także projektów innych dokumentów o charakterze organizacyjnym.
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III.  Organizacja i zarządzanie
§ 5. 1. Dyrektor kieruje działalnością Centrum i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Prezydent Miasta Radomia nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Dyrektorem oraz wykonuje wobec niego 
czynności z zakresu prawa pracy.

3. Dyrektor Centrum działa na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez  Prezydenta Miasta 
Radomia.

4. Dyrektor realizuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego i zatrudnionych 
w Centrum  pracowników.

5. Dyrektor może wydawać regulaminy, instrukcje i inne zarządzenia regulujące ustrój wewnętrzny i zasady 
funkcjonowania Centrum.

§ 6. Strukturę organizacyjną Centrum określa opracowany przez Dyrektora Regulamin Organizacyjny przyjęty 
przez Prezydenta Miasta Radomia.
IV.  Gospodarka finansowa
§ 7. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową za zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz 
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy (przewidzianych dla jednostek budżetowych).

2. Za prawidłową gospodarkę finansową, o której mowa w ust. 1, odpowiedzialność ponosi Dyrektor Centrum.

3. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy stanowiący część budżetu Gminy Miasta 
Radomia.

4. Mienie przekazane Centrum przez Gminę Miasta Radomia jest mieniem komunalnym,
do którego stosuje się postanowienia ustawy o samorządzie gminnym.

5. Centrum gospodaruje mieniem mu powierzonym, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

V.  Postanowienia końcowe
§ 8. 1. Prezydent Miasta Radomia sprawuje nadzór nad działalnością Centrum.

2. Dyrektor Centrum ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.

§ 9. Wszelkie zmiany niniejszego Statutu następują w drodze Uchwały Rady Miejskiej w Radomiu w trybie 
właściwym dla jego uchwalenia.
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