
 

 

UCHWAŁA NR XXII/191/12 

RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE 

z dnia 28 czerwca 2012 r. 

w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Bierutowie  

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 11 ust. 1 
i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada 
Miejska w Bierutowie, uchwala, co następuje:  

§ 1.  uchwala się Statut Urzędu Miejskiego w Bieru-
towie w brzmieniu określonym w niniejszej uchwale: 

STATUT URZĘDU MIEJSKIEGO 
W BIERUTOWIE  

§ 2. 1. Urząd Miejski w Bierutowie, zwany dalej 
„Urzędem”, działa na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).  

2. Urząd jest jednostką budżetową Miasta i Gminy 
Bierutów i prowadzi gospodarkę finansową w o par-
ciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).  

§ 3. 1. Obszarem działania Urzędu jest teren Mia-
sta i Gminy Bierutów.  

2. Siedzibą Urzędu jest miasto Bierutów.  
3. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz Bierutowa. 

§ 4. 1. Urząd stanowi aparat pomocniczy Burmi-
strza Bierutowa przy realizacji zadań spoczywających 
na gminie:  
1) zadań własnych,  
2) zadań zleconych,  
3) zadań wykonywanych na podstawie porozumień 

z organami administracji rządowej i samorządowej. 
2. Do zadań Urzędu w szczególności należy:  

1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do 
podejmowania uchwał,  

2) wydawanie decyzji, postanowień i innych aktów 
z zakresu administracji publicznej oraz podejmo-
wania innych czynności prawnych przez organy 
gminy, 

3) wykonywanie na podstawie udzielonych upoważ-
nień, czynności faktycznych wchodzących w za-
kres zadań gminy,  

4) zapewnienie organom gminy możliwości przyj-
mowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg 
i wniosków,  

5) podejmowania wszelkich niezbędnych działań 
w kierunku pozyskiwania funduszy unijnych 
i innych w celu realizacji zadań gminy,  

6) zapewnienia warunków organizacyjnych do odby-
wania sesji rady i posiedzeń jej komisji,  

7) prowadzenie zbiorów przepisów gminnych dostęp-
nych do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu. 

§ 5. 1. Burmistrz organizuje działalność Urzędu 
i odpowiada za jego funkcjonowanie.  

2. Strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjono-
wania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu 
nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia. 

3. Prawa i obowiązki pracowników Urzędu okre-
śla Regulamin Pracy nadany przez Burmistrza 
w drodze zarządzenia oraz obowiązujące w tym za-
kresie przepisy prawa.  

§ 6.  Zmiany w statucie dokonywane są w trybie 
właściwym dla jego nadania.  

§ 7.  Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Bierutowa.  

§ 8.  Traci moc uchwała nr VII/41/2007 Rady 
Miejskiej w Bierutowie z dnia 22 lutego 2007 r. 
w sprawie nadania statutu Urzędowi Miasta i Gminy 
Bierutów.  

§ 9.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej:  
Urszula Kociołek 

  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2012 r.

Poz. 2906
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