RM.0150-1/07

UCHWAŁA NR IV/25/07
Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim
z dnia 29 stycznia 2007 roku

w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Stroniu Śląskim.

Na podstawie art.18, ust. 2 pkt 15 oraz art. 40, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami) oraz art. 20, ust. 2 i art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) – Rada Miejska w Stroniu
Śląskim uchwala Statut Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim o następującej treści:

§1

1. Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, zwany dalej Urzędem działa na podstawie
Statutu Gminy Stronie Śląskie oraz w oparciu o powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
2. Siedziba Urzędu mieści się w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55.
3. Obszarem działania Urzędu jest Gmina Stronie Śląskie.
4. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz Stronia Śląskiego.

§2
Przedmiotem działalności Urzędu jest zapewnienie obsługi Burmistrzowi Stronia
Śląskiego w zakresie wykonywania uchwał Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim i zadań
Gminy Stronie Śląskie, określonych przepisami prawa.
§3
Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa regulamin organizacyjny
nadany przez Burmistrza Stronia Śląskiego w drodze zarządzenia.
§4
Urząd jest jednostką budŜetową i prowadzi gospodarkę finansową według zasad
określonych w ustawie o finansach publicznych.

§5
1. Urząd jest pracodawcą osób w nim zatrudnionych, w rozumieniu przepisów
prawa pracy. W imieniu Urzędu wszelkie czynności z zakresu prawa pracy
wykonuje Burmistrz Stronia Śląskiego.
2. Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i
obowiązki pracodawcy i pracowników określa regulamin pracy.
§6
Zmiany w statucie Urzędu mogą nastąpić w drodze uchwały Rady Miejskiej w trybie
właściwym dla jego uchwalenia.

§7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.
§8
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Pieczęć podłuŜna o treści :
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Stroniu Śląskim
Ryszard Suliński
oraz nieczytelny podpis

