UCHWA

A

Nr V/39/07

Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 20 marca 2007 roku.
w sprawie nadania STATUTU URZ DU MIEJSKIEGO W TRZEBNICY

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz dzie
gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. Z 2001r. Nr 142, poz.1591 z pó n.zm.) w
zwi zku z art.20 ust.2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o
finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz.2104 ze zmianami) oraz 13 pkt.2
ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o og aszaniu aktów normatywnych i niektórych
aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2005r., Nr 190,poz.1606 ze zm.)
Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co nast puje :
STATUT URZ DU MIEJSKIEGO W TRZEBNICY
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.
2.

3.
4.
5.

§ 1.
Urz d Miejski w Trzebnicy, zwany dalej „Urz dem”, dzia a w formie
jednostki bud etowej Gminy miejsko-wiejskiej Trzebnica.
Siedziba Urz du znajduje si w budynku po onym w Trzebnicy przy pl.
Pi sudskiego 1.Budynkiem Urz du jest tak e budynek Ratusza, przy ul.
Rynek 25.
Terenem dzia ania Urz du jest miasto i gmina Trzebnica.
Kierownikiem Urz du jest Burmistrz Gminy Trzebnica.
Urz d jest pracodawc dla osób w nim zatrudnionych, w rozumieniu
przepisów prawa pracy. W imieniu Urz du wszelkie czynno ci z zakresu
prawa pracy wykonuje Burmistrz Gminy Trzebnica.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIA ALNO CI
§ 2.
1.Urz d Miejski jest jednostka bud etow powo an do realizacji zada :
- w asnych, okre lonych ustawami, statutem gminy, uchwa ami Rady i
zarz dzeniami Burmistrza.

-2- zleconych z zakresu administracji rz dowej przekazanych na mocy
obowi zuj cych przepisów,
- przej tych na podstawie porozumie zawartych z w ciwymi organami
administracji rz dowej i samorz dowej.
2.Szczegó owe zadania Urz du oraz zasady jego funkcjonowania okre la
Regulamin Organizacyjny Urz du Miejskiego w Trzebnicy nadany przez
Burmistrza Gminy Trzebnica w drodze zarz dzenia.

III.GOSPODARKA FINANSOWA
§ 3.
1. Urz d Miejski prowadzi gospodark finansow na zasadach okre lonych
w ustawie
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych oraz
ustawie z dnia 29 wrze nia 1994r. o rachunkowo ci – w oparciu o plan
finansowy.
2. Za prawid ow
realizacj
planu dochodów i wydatków
odpowiedzialnym jest Burmistrz Gminy.
§ 4.
Zmiany w niniejszym Statucie mog by dokonane w trybie okre lonym dla
jego nadania.
§ 5.
Wykonanie uchwa y powierza si Burmistrzowi Gminy.
§ 6.
Uchwa a wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia
w Dzienniku Urz dowym Województwa Dolno skiego.

Uzasadnienie
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych w art.20
wprowadzi a generalny nakaz dzia ania jednostki bud etowej na podstawie
statutu, którego tre ma by zgodna z przepisami ustawy. Obowi zek ów
dotyczy wszystkich jednostek bud etowych. Skoro urz d jednostki terytorialnej
jest jednostk bud etow , to zgodnie z przepisami art.238 ust.3 ustawy o
finansach publicznych, jednostce jak jest Urz d Miejski w Trzebnicy powinien
zosta nadany statut. Nie ma znaczenia fakt, e Gmina Trzebnica posiada ju
statut stanowi cy o jej ustroju, a dla Urz du nadany jest regulamin
organizacyjny. Urz d b dzie zatem dzia zarówno na podstawie statutu, jak i
regulaminu organizacyjnego.

