Załącznik do uchwały Rady Miejskiej
w Polanicy-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2006 r.
Nr XLVI / 330 /2006

STATUT
Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju

Postanowienia wstępne
§ 1
1. Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju zwany dalej " Urzędem " jest gminną jednostką
organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej,
2. Urząd działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności na
podstawie:
-

ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr
142 poz.1591 z póżn. zm.),
ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z
2001 Nr 142 poz.1593 z późn.zm.),
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249
poz.2104),
Statutu Urzędu nadawanego przez Radę Miejską.

3. Obszarem działania Urzędu jest gmina miejska Polanica-Zdrój.
4.Urząd ma siedzibę w Polanicy-Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3

Przedmiot działalności
§ 2
Przedmiotem działalności Urzędu jest zapewnienie warunków należytej realizacji
zadań Burmistrza Miasta jako organu wykonawczego gminy, w szczególności
wykonywania uchwał Rady Miejskiej oraz wynikających z przepisów prawa zadań:

-

własnych gminy określonych w ustawie o samorządzie gminnym, o ile nie zostały
powierzone do wykonania innym jednostkom organizacyjnym gminy,
zleconych na mocy ustaw szczególnych,
powierzonych na podstawie zawartych porozumień i umów z innymi
podmiotami.

Zarządzanie i organizacja
§ 3
1. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz Miasta,
2. Zgodnie z przepisami prawa pracy - Urząd jest pracodawcą dla osób w nim
zatrudnionych,
3. Burmistrz Miasta wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku
do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych,
§ 4
1.Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa
i obowiązki pracodawcy i pracowników ustala Regulamin Pracy Urzędu
zatwierdzany przez Burmistrza Miasta po uzgodnieniu z przedstawicielem
pracowników.
2.Szczególne prawa i obowiązki pracowników samorządowych zatrudnionych
w Urzędzie określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.
§ 5
Strukturę organizacyjną , zasady funkcjonowania oraz szczegółowe zadania
Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego nadawany przez
Burmistrza Miasta w drodze zarządzenia.

Gospodarka finansowa
§ 6
1.Urząd prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla
jednostek budżetowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

2. Podstawą gospodarki finansowej Urzędu jest roczny plan finansowy ( plan
dochodów i wydatków obejmujący rok kalendarzowy).
3. Rachunkowość oraz sprawozdawczość finansowa Urzędu prowadzona jest
zgodnie z przepisami dotyczącymi jednostek sektora finansów publicznych.

Postanowienia końcowe
§ 7
1.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie
właściwe przepisy prawa.

2. Zmiana Statutu może być dokonana w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
3. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Zbigniew Puchniak

