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UCHWAŁA NR Lv ll37 5l2al7
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 21wrześniaż0l7r,

w §prawie likwidacji Centrum Administracyjnego Nr l do obslugi placówek opiekuńczowychowawcrych, utworzenia Zespolu do obslugi Placówek Opiekuńczo_
Wychowaw czy ch N r l o raz zm iany statutón, placówek opieku ńczo-wych owawczych

Na podstaw,ie art. 6a pkt 1 i ań. 6b ust. l i ust. 2 ustawy, z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowl,m (Dz. U. z 2016 r. poz.814, I579 i 1948 oraz z 2017 t. poz. 730 i
935), art. 12 ust. pkt 2, ust. 2, ust. 3, ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z póżn. zm.|\) w związku z art,97 ust.la
ustarły z,dnia9 czerwca2011 r. o wspieraniu rodziny isystemie picczy zastępczej (Dz.U.z
2017 r. poz. 697 i 129ż) uchwala się, co następuje:

l

§ 1. l.Zdniem 28 lutego 2018 r. likwiduje się samorządową.iednostkę organizacyjną
m.st. Warszawy działającą w formie jednostki budzetowej pod nazwą Centrum
Administracyjne Nr l do obsfugi placówek opiekuńczo-wychowawczych w Warszawie przy
ul. śu,.Bonifacego 81, zwane dalej,,Centrum".
7, Czynności zwięane z likwidacją należy przeprowadzic do dnia 28 lrrtego

ż0l8 r.

1.Z dniem 1 marca 2018 r. tw-orzy się samorądową jednostkę organizacyjnąpod
nazwą Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 w Warszawie,
§ 2.

stanowiącą

j

ednostk ę obsługuj ącą, zw

aruą

dalej .,Zespołem ".

2. Celem powołania Zespołu jest zapewnienie wspólnej obsłilgi administracyjrrej,

finansowej, organizac.vjnej i prawnej następującym jednostkom organizacyjnym m.st.
Warszawy:
1) Pogotowiu Opiekuńczemu Nr 1 przy ul. Henryka Dembińskiego l w Warszawie;
2) Pogotowiu Opiekuńczemu Nr 2 im. Jozefa Czesłarva Babickiego przy uL św.
Bonifacego 8 1 w, Warszarvie;
3) Domowi Dziecka Nr l2 przy ul. Tarczyńskiej 27 w Warszawie;
4) OśrodkowiWspomagania Rodziny przy Al. Niepodległości1321136 m. 46 w
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Warszałr,ie;

5) Domowi Dziecka Nr 9 im, Lidii i Adama Ciołkoszów przy ul. KoroĘńskiego 13 rł
Warszat,ie;
6) Domowi Dziecka Nr 15 im. ks. G. P. Baudouina przy ul. Nowogrodzkiej 75 w
Warszawie,
dalej jako,jednostki obsługiwane".
3. Dyrektor Zespołu kieruje jednostkami obsługiwanymi przy ponlocy wyznaczonego
w poszczegó l nych j ednostkach wl,chowawcy.
4. Zespół będzie pror.vadził gospodarkę finansową w formie jednostki budzetowej.
5, Siedzibą Zespołu jest m.st, Warszawa.
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§ 3. Zespołowi nadaje się statut rr,brzmieniu stanowiącym załącznik nr

§H

§ 4. 1. Naleźnościi zobawiązania likwidowanego Centrum przejmuje Zespoł-
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'] Z^runy, tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaĘ ogłoszone
2260 orazzżOl7 r, poz, 60, l91,659,933, 935, 1089 i l4'75
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do uchwały.

w Dz,U. z 2016 r. poz l948. l98.1
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2. ZesPÓł w}Posaza się w mienie będące rł, ewidencji likwidowanego Centrum
oraz
częŚĆ mienia jednostek obsługiwanych, co potwier dzone Źostanie inwerriuryzacją
według
stanu na dzieńŻ8lutego 20l8 r. Przekazanie mienia nastąpi zgodnie z protokoiumi zdawczo-

odbiorczymi,

§ 5. l. Pracownic), Centrum stają się. na zasadach określonychw art. 23f Kodeksu

Pracy, pracownikami Zespołu.

2. Pracownicy Domu Dziecka Nr 9 im. Lidii i Adama Ciołkoszów przy ul.
Korotyńskiego l3 w Warszawię oraz Domu Dziecka Nr l5 im. ks. G. P. Baudouina przy ul.
Norł'ogrodzkiej 75 w Warszawie niebędący wy,chorvawcami stają się, na zasadach
określonych w art,23l Kod.ksu Pracy, p.u"o*.rikumi Zespołu.

§ 6. Do

zakresu obowiązkó,iv powierzonych Zespołowi należy obsługa
administracyjna, finansowa, organizacyjna i prawna jednostek obsługirvanych polegająca na:
I) prowadzeniu rachunkowości zgodnie zprzyjętymi zasadan-ri rachunkowości;
2) organizowaniu wypłat wl,nagrodzeń i innych naleznościdla pracownikórv
zatrudnionych w jednostkach obsługiwanych oraz real.izacji potrąceń wynikających z

obowiązków pracodawcy;
3) ewidencjonowaniu danych o zatrudnieniu niezbędnych do przygotowania i w_vpłaty
wynagrodzeń dla pracownikórv jednostek obsługiwanych;
4) naliczaniu i odprowadzaniu zaliczek na podatek oraz składek z tytułu ubezpieczeń
społecznych od wypłat wynagrodzeń i innych nalezności przysługujących
pracownikonr j ednostek obsługiwanych;
5) naliczaniu i odprowadzaniu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacii Osób
Niepełnosprawnych oraz innych wpłat i składek wynikających z obowiązujących
przepisów prawa;
ó) przygotowaniu materiałów niezbędnych do sporządzenia uchwały budżetowej m.st.

Warszawy oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st.
a także materiałów niezbędnych do wprowadzania zmian w tych

Warszawy,,

dokunrentach w trakcie roku budzetowego w zakresie zadań powierzonych do obsługi;

7) sporządzaniu jednostkowych sprawozdań budzetowych i jednostkowych sprawozdań w

zakresie operacj i fi nansowych oraz j ednostkowych sprawozdań fi nansowych;
8) prowadzeniu działań zu,iązanych z egzekucją nalemości pieniężnych przypadających
jednostkom obsługiwanym;
9) obsłudze rachunków bankowych;
l0)prowadzeniu kasy;
l 1 ) obsłudze finansowej funduszu socjalnego;
1

2)

obsłudze

fi

nansowej kasy zap omo golĄ/o-pozyczkorł,ej

;

l3)przygotowywaniu zaświadczeń do celów emerytalnych i rentowych oraz innych
zaświadczeń o wynagrodzeniach na wniosek pracownikórv jednostek obsługiwanych
(emerytów, rencistów i innych osób fizycznych wnioskujących o zaświadczenie);
14)ewidencjonowaniu operacji gospodarczych jednostek obsługiwanych w Centralnynr
Rejestrze Umów stosowanym w m.st. Warszawie;
l5)wdrozeniu systemów elektronicznych do ewidencji składników majątkowych
jednostek obsługiwanych i wspomagających procesy inwentaryzacyjne realizowane
metodą spisu z natury;

l6)prowadzeniu działań związanych z wdrozeniem i stosowaniem elektronicznego obiegu
dokumentów finanso,*,o-księgowy,ch pomiędzy jednostkami obsługiwanymi a
jednostką obsługującą;
1 7) przy gotowaniu wzorcowych dokumentów, w szczególności regulaminów
i instrukcj i,
2
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niezbędnych w biezącej działalnościj ednostek obsługiwanych;

i8)obsłudze prawnej, w tym obejmującej zastępsttvo procesowe przed sądami oraz
bieżące konsultacje prawne świadczone w szczególności w formie pisemnej,
telefonicznej lub ustncj

;

l9)obsłudze finansowej projektów

i

programów realizowanych przez jednostki

obsługiwanę, którę są finansowane lub współfinasowane ze środków zewnętrznych, w
tym w szczególności środków zUnii Europejskiej, z zasttzeżeniem, żę nię doĘczy to
projektów i programów, których obsługę zapewnia Urząd m.St. Wafszawy;
Z})przygotowaniu i prowadzeniu postępor,lań o udzielęnie zarnówień publicznych dla
Zespołu i jednostek obsługiwanych oraz realizacja zawartych umów;

2l)prowadzeniu postępowań i udzielaniu zamówień publicznych na rzecz jednostek
obsługiwanych w zal<ręsje wskazanym przez Prezydenta m. st. Warszawy na
podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 20O4 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz.U . z 20l 5 r. poz. 21 64, z późn. zm.);
dokonywaniu zakupów towarów i usług oraz robot budowlanych koniecznych do
funkcj onow ania Zespołu i j ednostek obsługiwanych ;
23)prowadzeniu ęwidencji i rejestrów na potrzeby rozliczania podatku od towarów i usfug
zgodnie z ustawą z dnia 11 marca ż004 r. o podatku od towarów i usfug (Dz.U, z
2al7 r. poz. I2żl), zatządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy i wytycznymi
Skarbnika m.st. Warszawy w tym zakresie;
24)sporządzaniu comiesięcmych deklaracji na potrzeby rozliczania podatku od towarów i
usług zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 20a4 r. o podatku od towarów i usług,
zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy,i wytycznymi Skarbnika m.st. Warszawy w
tym zakresie;
Zi)ptzekazywaniu danych niezbędnych w zakresie naliczania, dokonywania wypłat,
rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz
podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wypłat dla osób flzycznych
niebędących pracownikami jednostek obsługiwanych zgodnie z zarządzeniami
prezydentam.st. Warszawy i wlycznymi Skarbnika m.st. Warszawy w tymzakresie;
26)wykonywaniu zestarvień, raportów i przekazywaniu innych niezbędnych danych
dotyczących scentralizowanego modęlu rozliczania zobolviązania podatkowęgo Z
tytułu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych i
składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy w zakresie wYPłat dla
osób niebędących pracownikami jednostek obsługiwanych;
Z7)obsłudze w zakresie wsparcia psychologicznego i pedagogicznego dla dzieci
umieszczonych w obsługiwanych placówkach;
zadań techniczno-gospodarczych zmierzających do zachowania
28)wykonywaniu
'
piawidiowego stanu powierzonego mienia Zespołu i jednostek obsługirvanYch.
22)

jednostek obsługiwanych nadając im
§ 7. Zdniem 1 marca2018 r. zmienia się statuty
brzmienię określone odpowiednio w załącznikach nr ż-7 do uchwały.
prezydentowi m,st. warszawy.
§ 8. wykonanie uchwały powierza się
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Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wo jewództ,ił,a
Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. War§zawy.
2. lJchwŃa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia rv Dziemiku

§ 9. 1,

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodnicząca
Rad_v-

m.st. Wa rszarł,1,

4
15:05
Numer wersji: l l; Data ostatniej modyfikacji: 25,09,2017

ą

