UCHWAŁA NR XI/353/19
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Administracyjno –
Rozliczeniowe, nadania jej statutu oraz powierzenia jej wspólnej obsługi jednostek obsługiwanych.
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U.
z 2019 r. poz. 869, zm. z 2018 r. poz. 2245) oraz art. 9 ust. 1, art. 10a pkt 1, art. 10b ust 1 i 2, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.
h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Z dniem 1 października 2019 r. tworzy się jednostkę budżetową Miasta Gdyni pod nazwą Centrum
Administracyjno - Rozliczeniowe, zwaną dalej CAR.
2. Siedzibą CAR jest Miasto Gdynia.
§ 2. Nadaje się statut CAR w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.
§ 3. 1. Przedmiotem działalności CAR jest prowadzenie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej
i organizacyjnej niektórych miejskich jednostek organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto
Gdynia, w zakresie określonym w Statucie CAR.
2. Jednostkami obsługiwanymi są:
1) Środowiskowy Dom Samopomocy Wąsowicza 3 z siedzibą w Gdyni,
2) Środowiskowy Dom Samopomocy Maczka 1 z siedzibą w Gdyni,
3) Środowiskowy Dom Samopomocy Maciejewicza 11 z siedzibą w Gdyni,
4) Centrum Samopomocy w Gdyni.
3. Przejęcie przez CAR
z dniem 1 stycznia 2020 r.

wspólnej

obsługi

jednostek

obsługiwanych

określonych

w ust. 2 nastąpi

§ 4. CAR będzie działało na podstawie planu finansowego uchwalanego przez Radę Miasta Gdyni.
§ 5. CAR zostanie wyposażone w mienie niezbędne
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

do

realizacji

statutowych

zadań

zgodnie

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego, z mocą od dnia 1 października 2019 r.

Przewodnicząca Rady Miasta
Gdyni
Joanna Zielińska
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Załącznik
do Uchwały Nr ……………….
Rady Miasta Gdyni
z ………………………….. r.

STATUT
CENTRUM ADMINISTRACYJNO - ROZLICZENIOWEGO
Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1
Centrum Administracyjno - Rozliczeniowe, zwane dalej CAR lub Centrum, jest jednostką
organizacyjną Gminy Miasta Gdyni finansowaną w formie jednostki budżetowej.
§2
Siedzibą i obszarem działania Centrum jest miasto Gdynia.
Rozdział 2
Przedmiot działalności podstawowej

§3
1. Centrum prowadzi:
1) wspólną obsługę ekonomiczno - administracyjną i organizacyjną gdyńskich ośrodków
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwanych dalej jednostkami
obsługiwanymi; w ramach obsługi wspólnej Centrum zapewnia realizację zadań
głównego księgowego dla jednostek obsługiwanych,
2) przygotowywanie, nadzór i rozliczanie zadań zlecanych w trybie otwartego konkursu
ofert na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. Do przedmiotu działania Centrum w zakresie obsługi jednostek obsługiwanych należy:
1) przygotowywanie na potrzeby kierowników jednostek obsługiwanych dokumentów i
informacji niezbędnych do opracowania przez nich projektów planów finansowych
oraz zmiany zatwierdzonych planów finansowych,
2) prowadzenie obsługi finansowo - księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa,
3) prowadzenie obsługi kadr zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
4) prowadzenie obsługi płac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
5) prowadzenie archiwum zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
6) zapewnienie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż.
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
7) prowadzenie obsługi prawnej,
8) prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych,
9) prowadzenie obsługi informatycznej,
10) prowadzenie spraw eksploatacyjno - administracyjnych związanych z bieżącym
funkcjonowaniem obiektów stanowiących siedziby poszczególnych ośrodków
wsparcia,
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11) podejmowanie współpracy w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości
wsparcia, jak również inicjatyw służących rozwojowi jednostek obsługiwanych.
§4
Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań statutowych CAR współpracuje z innymi
jednostkami organizacyjnymi Miasta Gdyni, w szczególności z jednostkami pomocy
społecznej.
Rozdział 3
Organizacja CAR
§6
1. Centrum kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor wyłoniony w drodze
postępowania konkursowego.
2. Stosunek pracy z Dyrektorem Centrum nawiązuje i rozwiązuje Prezydent Miasta Gdyni.

1.
2.

§7
Regulamin organizacyjny Centrum przygotowany przez Dyrektora wprowadzany jest
w trybie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni.
Regulamin organizacyjny Centrum określa jego strukturę i zasady funkcjonowania.
Rozdział 4
Gospodarka majątkowa i finansowa CAR

§8
1. Centrum
zarządza powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte
wykorzystanie.
2. W skład mienia Centrum nie wchodzą składniki mienia jednostek obsługiwanych.
§9
1. Centrum prowadzi działalność na podstawie rocznych planów finansowych.
2. Działalność Centrum jest finansowana ze środków budżetu miasta oraz innych źródeł
finansowania - środków publicznych takich jak: gminne, powiatowe, regionalne fundusze
celowe, rządowe dotacje, programy i fundusze celowe oraz fundusze strukturalne Unii
Europejskiej. Dochody odprowadzane są na rachunek budżetu miasta.
3. Centrum może uzyskiwać dofinansowanie działalności ze źródeł zewnętrznych,
przygotowując w tym celu stosowne wnioski składane za zgodą Prezydenta Miasta Gdyni.
4. Centrum może przyjmować i dysponować darowiznami pieniężnymi oraz darami
rzeczowymi, które winny być przeznaczone na cel wskazany przez ofiarodawcę.
5. Centrum prowadzi rachunkowość i sporządza na jej podstawie sprawozdania finansowe w
oparciu o przepisy dla jednostek budżetowych.
6. Centrum posiada własne rachunki bankowe.
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Rozdział 5
Nadzór i kontrola nad działalnością CAR

§ 10
Nadzór nad działalnością oraz gospodarką finansową Centrum sprawowany jest przez
Prezydenta Miasta Gdyni.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 11
Zmiany postanowień Statutu Centrum mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego
uchwalenia.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 10a ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)
gmina może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną,
jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych.
W myśl postanowień art. 10b ust. 2 tej ustawy Rada Gminy w drodze uchwały określa jednostki obsługujące,
jednostki obsługiwane oraz zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach wspólnej
obsługi. Zakres wspólnej obsługi nie obejmuje kompetencji kierowników jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych do dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także
sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień wydatków w tym planie (art. 10c ust. 1 ww.
ustawy).
Zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw,
gmina może łączyć ośrodek pomocy społecznej z ośrodkiem wsparcia z wyłączeniem ośrodka wsparcia dla
osób z zaburzeniami psychicznymi. Powstałe przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy jednostki
organizacyjne pomocy społecznej niespełniające tego zapisu, mogą funkcjonować na dotychczasowych
zasadach do dnia 31 grudnia 2019 r. W/w ustawa stanowi podstawę do wyodrębnienia ze struktury Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni (MOPS) ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
W celu zwiększenia efektywności pracy oraz zmniejszenia kosztów prowadzenia wyodrębnionych jednostek,
zasadnym jest utworzenie nowej jednostki organizacyjnej – Centrum Administracyjno – Rozliczeniowego,
które wchodząc w rolę jednostki obsługującej, przejmie kompetencje jednostek obsługiwanych w zakresie
spraw administracyjnych, organizacyjnych i finansowo – księgowych.
Do kompetencji rady miasta należy powoływanie jednostek gminy i nadawanie im statutu.
Wobec powyższego podjęcie uchwały w niniejszej sprawie jest zasadne
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