
Uchwała nr ……./……./2021 

                                                                     Rady Miejskiej w Lipnie 

                                                                z dnia 21 grudnia 2020 roku 

 

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych 

Miasta Lipna oraz nadania statutu. 

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 10a, art. 10b ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) 

oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Lipnie uchwala, co następuje: 

§1. 1. Z dniem 1 kwietnia 2021 roku tworzy się samorządową jednostkę organizacyjną Gminy 

Miasta Lipna pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych Miasta Lipna”, zwaną dalej „Centrum”. 

2. Siedzibą „Centrum” będzie Urząd Miejski w Lipnie, Plac Dekerta 8. 

3. Nadaje się Statut Centrum, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

4. Centrum będzie prowadziło gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.  

§2. Centrum – jako jednostka obsługująca – zapewni jednostkom obsługiwanym wspólną 

obsługę finansową w zakresie określonym statutem Centrum.  

§3. Jednostkami obsługiwanymi przez Centrum są:  

1)      Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lipnie im. Władysława Broniewskiego, 

2)      Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lipnie im. Mikołaja Kopernika, 

3)      Szkoła Podstawowa Nr 5 w Lipnie im. Jana Pawła II, 

4)      Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie im. Czesława Janczarskiego, 

5)      Przedszkole Miejskie Nr 3 w Lipnie im. Doroty Gellner, 

6)      Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie. 

§4. W ramach wspólnej obsługi jednostka obsługująca wykonuje w całości obowiązki w 

zakresie rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych.  

§5. Zakres wspólnej obsługi, wykonywanej przez jednostkę obsługującą nie obejmuje 

kompetencji kierowników jednostek obsługiwanych do dysponowania środkami publicznymi 

oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz 

zmian w tym planie.  

§6. Centrum wyposaża się w składniki mienia niezbędne do jego właściwego 

funkcjonowania.  



§7. Dyrektorzy jednostek obsługiwanych do 31.03.2021 roku podejmą czynności związane                                

z wdrożeniem wspólnej obsługi.  

§8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.  

§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


