UCHWAŁA NR XXXVII/207/2010
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY
z dnia 1 marca 2010 r.
w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiejmu w Głuszycy
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U.z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych ( tj.Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) Rada Miejska w Głuszycy uchwala Statut Urzędu
Miejskiego w Głuszycy w następującym brzemieniu:
§ 1. 1. Urząd Miejski w Głuszycy zwany dalej Urzędem, jest jednostką organizacyjną gminy Głuszyca,
działającym w formie jednostki budżetowej.
2. Przedmiotem działania Urzędu jest świadczenie pomocy Burmistrzowi Głuszycy w zakresie realizacji
gminnych zadań publicznych oraz zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustaw oraz porozumień
zawartych z innymi jednostkami administracji publicznej.
3. Urząd działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Gminy Głuszyca oraz
uchwał Rady Miejskiej w Głuszycy i zarządzeń Burmistrza Głuszycy.
§ 2. 1. Siedzibą Urzędu jest miasto Głuszyca.
2. Obszarem działania Urzędu jest gmina Głuszyca.
3. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz Głuszycy.
§ 3. Strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania Urzędu oraz zakres działania komórek organizacyjnych
Urzędu określa Regulamin Organizacyjny nadany w drodze zarządzenia Burmistrza Głuszycy.
§ 4. Urząd prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych przepisami prawa, w szczególności
ustawą o finansach publicznych.
§ 5. 1. Urząd jest pracodawcą dla osób w nim zatrudnionych, w rozumieniu przepisów prawa pracy .W
imieniu Urzędu wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Burmistrz Głuszycy.
2. Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy oraz
pracowników określa Regulamin Pracy ustalony przez Burmistrza Głuszycy w drodze zarządzenia.
3. Warunki i sposób wynagradzania pracowników Urzędu określa Regulamin wynagradzania ustalony przez
Burmistrza Głuszycy w drodze zarządzenia.
§ 6. Zmiany w Statucie dokonuje Rada Miejska w Głuszycy w trybie określonym dla jego nadania.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XLV/226/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 września 2006 r.
w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Głuszycy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
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