
UCHWAŁA NR LXII/492/2022 
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 28 czerwca 2022 r. 

w sprawie zmiany statutu Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zmianami) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) – Rada Miejska 
Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej Nr LXIII/401/06 z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie 
statutu Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej wprowadza się następujące zmiany: 

1) W tytule uchwały skreśla się słowa: „ w Bystrzycy Kłodzkiej”, a w to miejsce dodaje się słowa: „Bystrzyca 
Kłodzka”; 

2) W § 1 skreśla się słowa: „w Bystrzycy Kłodzkiej”, a w to miejsce dodaje się słowa: „Bystrzyca Kłodzka”; 

3) W § 2 ust. 1 skreśla się słowa: „w Bystrzycy Kłodzkiej”, a w to miejsce dodaje się słowa: „Bystrzyca 
Kłodzka”; 

4) Tytuł rozdziału IV otrzymuje brzmienie: „Siedziba jednostki”; 

5) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. Siedzibę Urzędu stanowi nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym o powierzchni 
zabudowy 687 m2 położona w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 1, oznaczona w ewidencji 
gruntów i budynków jako działka nr 642, obręb Centrum o pow. 736 m2, dla której prowadzona jest 
księga wieczysta nr SW1K/00049227/1.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Artur Pokora 
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UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z treścią przepisu art. 11 ust 2 ustawy o finansach publicznych jednostka budżetowa działa 
na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. 
Dotychczasowy Statut został wprowadzony w czerwcu 2006 r. pod rządami poprzedniej ustawy o finansach 
publicznych z 2005 roku. Konieczność zmiany Statutu wynika z faktu zmiany siedziby Urzędu (poprzednio 
był to budynek przy ul. Sienkiewicza 6) oraz zmiany nazwy Urzędu wprowadzonej w Statucie Gminy 
Bystrzyca Kłodzka 
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