PROTOK6t

NR4/2016

Z POSIEDZENIA KOMISJI EDUKACJI Z DNIA 15 MARCA 2016 R.

Porzadek obrad

:

1.

Otwarcie obrad istwierdzenie quorum.

2.

Przyjqcie protokolu z poprzedniego posiedzenia tj. z dnia ZZ lutego 2016 r.

3.

Zglaszanie zmian do planu pracy Komisji.

4.

opinia do projektu uchwaly w sprawie zamiaru utworzenia samorzqdowej jednostki
organizacyjnej pod nazwQ centrum Uslug wsp6lnych plac6wek oiwiatowych we
Wloclawku.

5.

Wolne wnioski i zapytania.

Ad.1

obradom przewodniczyla przewodniczqca Komisji Radna Mariora Gawrowska, kt6ra na
wstQpie powitala zebranych, informuiqc jednoczesnie, ie na o96lny stan
oimioro czlonkow
Komisji, w posiedzeniu uczestniczy siedmioro, a zatem obrady sQ prawomocne.
Ad.2

Protok6l z poprzedniego posiedzenia Komisji tj. z dnia 22lutego 2016 r. przyjQto
bez uwag,
W glosowaniu wziqlo udzial siedmioro czlonk6w Komisii.
Ad.3
Do pierwotnie zaplanowanego porzqdku posiedzenia nie wniesiono
zmian,

przystqpiono do jego realizacji.

a tym samym

Ad.4

opinia do projektu uchwary

w sprawie zamiaru utworzenia samorzqdowej jednostki
organizacyjnej pod nazwq centrum ustug wsp6lnych plac6wek o6wiatowych
we wloclawku.
Wprowadzenia do tematu dokonara Dyrektor wydziaru Edukacji i Rozwoju
sporecznego
Agnieszka Bialopiotrowicz, kt6ra na wstqpie poinformowata,, 2e zgodnie
z art. rea ustawv z
dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym kt6ry wszedr w iycie
,
w dniu 1 stycznia
2016 r. gmina mo2e zapewnii wsp6rnq obstugq, w szczeg6rnodci adm
inistracyjnq, finansowq i
organizacyjna m.in. .lednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do
sektora finans6w
publicznych. Nowela taka ma usprawnii wsp6lpracq
iednostek samorzqdu terytoriarnego i
zachqcid je do wsp6lnego lqczenia siq. w zwiqzku z doprecyzowaniem
art. s ust.g ustawv o
systemie oswiaty, podstawa prawna powolanego wcze6niej Miejskiego
Zesporu obstugi
Przedszkoli podlega uchyleniu, poniewai zapis zostal doprecyzowany
w ten spos6b, ze
dotyczy ona tylko plac6wek nie samorzqdowych, a nasze jednostki sE prac6wkami
podregrymi
Sminie. w zwiqzku z tym l stycznia 2017 roku traci moc uchwala Rady Miasta z 2011 roku w
sprawie utworzenia miejskiej jednostki budietowej pod nazwq Miejski
Zesp6t obsrugi
Przedszkoli' Ponadto zmiany w ustawie o podatku vAr kt6re wejdE
w iycie 1 stycznia 2017

roku powoduiq, ie kaida plac6wka musi odprowadzai podatek VAT nawet od niewielkich
dochod6w, czyli tak niewielkich dochod6w jakie sq w naszych plac6wkach , kt6re wynikaiq z
wynajmu powierzchni np. pod dystrybutory wody. szkota nie ma osobowosci prawnei, czyli
sama nie moie sie rozliczai z VAT-em, dlatego istnieje koniecznoii wsp6lnego rozliczania
vAT-u, dla calej jednostki samorzadowej. w efekcie takiej konsolidacji bgdzie skladana jedna
deklaracja vAT dla catej gminy, co potwierdzil r6wnie2 Naczelny sqd Administracyjny, kt6ry
odm6wil prawa samodzielnodci jednostki budietowei, jako podatnika VAT, opr6cz rego
Trybunat sprawiedliwosci unii Europejskiej odm6wil prawa do samodzielnego dzialanra na
gruncie VAT takim podmiotom jak szkola. Zasadne jest wiqc jednolite rozliczanie podatku
vAT z jednostka samorzqdowq z tego tytulu, ie bqdzie skladana jedna deklaracja VAT i
proponujemy uchwalq w sprawie zamiaru utworzenia samorzqdowej jednostki
organizacyjnej pod nazwq centrum Usiug wsp6rnych prac6wek o6wiatowych, chociaiby
dlatego 2e bqdq moiliwie w danym momencie takie sytuacje w kt6rych gmina po
dokonaniu
korekty iujednoliceniu rozliczeniem vAT za ostatnie 5lat bqdzie mogla domagad
siq od
skarbu Paristwa nadplaconego VAT-u. Nasze centrum uslug wsp6lnych ma obejmowai
obslugq ksiggowo - finansowq przedszkoli, szk6l podstawowych, gimnazj6w,
zespol6w w
kt6rych sklad wchodzq szkory podstawowe igimnazja, rice6w og6rnoksztarcqcych,
w rym
r6wniei Zespolu Nr 4 do kt6rego wchodzi riceum i gimnazjum. centrum nie
obejmie

zespol6w szk6l, Miejskiego oirodka wychowawczego, poradni psychorogicznoPedagogicznej oraz Zesporu prac6wek Nr 1, czyri Bursy przy
ur. Mechanik6w iopr6cz tego nie

obejmie r6wniei centrum Ksztalcenia Zawodowego i ustawicznego.
Te jednostki kt6rych
obsluga nie bqdzie wchodzira w sktad usrug wsp6rnych, bqdq sktadaty
bezpojrednio do gmrny
deklaracje i gmina bqdzie robita jednq wsp6lnq deklaracjq. Wtedy
wiqzaloby siq ro, z
zatrudnieniem dodatkowych pracownik6w w wydziare Finans6w
do obslugi podatku VAT dra
konkretnych jednostek. powstanie takiego centrum ustug jest
uzasadnione z kirku przyczyn,
przede wszystkim nastqpi przegrqd zasob6w i
obowiqzk6w w prac6wkach przed powstanrem,
da realny obraz kwarifikacji os6b, ksiqgowych, gl6wnych ksiqgowych
a tak2e intendentek.
okres przejiciowy od wrzednia do grudnia pozworiiby odpowiednio przygotowad
siq do
zmiany oraz prowadzenia rozriczefi w spos6b poprawny. utworzenie
centrum wprynie
r6wnie2 na konsolidaciq organizacyjnq, m.in. w zakresie uslug
finansowo-ksiqgowych.
Poprawi efektywnoSd i jakoii jwiadczonych usfug poprzez
wyeriminowanie powierania
powtarzalnych czynno6ci, niewchodzqcych w podstawowy
zakres dzialalno6ci danej
jednostki.
W dvskusii slos zabrali

:

- stwierdzir, i2 bqdzie popierar przedto2ony projekt uchwary, zapyraf
czy pozostale szkoly bqdq wlqczone, jak r6wnie2 dobrze byroby
opracowai strategiq
Radny Jaroslaw Hupalo

dzialania tej jednostki.

Radna Mariola Gawlowska - M6wira na temat oszczqdnodci
dra miasta oraz o najwa2niejszej
rzeczy, aby jak najmniej os6b przy takiej organizacji nie
stracilo pracy.

Radny Tomasz Nagara
pwar o miejsca pracy dra os6b dotychczas
zatrudnionycn w
plac6wkach odwiatowych. Zdaniem radnego jest
to na.jwa2niejsza kwestia.

-

Wobec braku dalszych pytafi Komisja Edukacji Rady Miasta przystqpita do glosowania nad
projektem uchwaly w sprawie zamiaru utworzenia samorzqdowej jednostki organizacyjnej
pod nazwQ Centrum Uslug Wsp6lnych Plac6wek O5wiatowych we Wloclawku, ltak:
Za udzieleniem pozytywnej opinii opowiedzialo siq szeScioro 'cztonk6w Komisji, przy jednym
glosie wstrzymujqcym siq i braku glos6w przeciwnych.

Ad.s
Wolne wnioski i zapytania.
Przewodniczqca Komisji zapoznala zebranych z pismem Fundacji Edukacyjnej Drogi polek.
Polak6w dotyczqce zawarcie porozumienia z Gminq Miasto wloclawek na uruchomienie
tymczasowych publicznych oddziat6w przedszkolnych na terenie publicznych szk6l
podstawowych.
Wobec wyczerpania porzqdku obrad posiedzenie Komisji zakoriczono.
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OPINIA

Nr5/2016

Komlsjl EdukacJl Rady Mlasta

t dnla

15 marca 2016

r.

-

,

,

Komisja Edukacji Rady Miasta na posiedzenlu w dniu 15 marca 201G r.
udzlelila
pozytywnej oplnii do prdektu uchwaly w sprawie zamiaru
utworzenia samonqdowej
jednostki organlzacyJnej pod nazwq centrum usrug
plac6wek
wspdlnych
odwiatowych we
Wloclawku.
Za udzieleniem pozytywnej opinir opowiedziaro siq szedcioro czronk6w
Komisji, przy jednym
glosie wstnymujqcym siq i braku gfos6w pneciwnych.
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