
U C H W A Ł A   Nr LXII/401/06 
 

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej 
 

z dnia 30 czerwca 2006 r. 
 
 

w sprawie statutu Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej 
 

 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1998 
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.  zm.1), art. 20 
ust. 2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 249 poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) - Rada Miejska w 
Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje: 
 
     § 1. Nadaje się statut Urzędowi Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej. 
 

Rozdział  I 
Postanowienia ogólne 

     § 2. 1. Urząd Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, zwany dalej urzędem, jest 
jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej.  
     2. Siedzibą  urzędu jest miasto Bystrzyca Kłodzka. 
     3. Obszarem działania urzędu jest teren gminy Bystrzyca Kłodzka. 
     4. Kierownikiem urzędu jest Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej. 
 

Rozdział II 
Przedmiot i zakres działania 

     § 3. 1. Przedmiotem działalności urzędu jest realizacja zadań Burmistrza określonych                                   
w obowiązujących przepisach prawa. 
     2. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny 
nadany przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w drodze zarządzenia. 
 

Rozdział III 
Gospodarka finansowa 

     § 4. 1. Urząd prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach określonych 
dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych. 
     2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków z tytułu całokształtu 
działalności, sporządzany na podstawie obowiązujących przepisów. 
 
     § 5. Środki na działalność urzędu pochodzą  z budżetu gminy, a pobrane dochody 
jednostka odprowadza na rachunek dochodów gminy. 

 
Rozdział IV 

Majątek jednostki 
     § 6. Przekazuje się w zarząd na rzecz urzędu nieruchomość zabudowaną budynkiem 
administracyjno - biurowym (o powierzchni ogólnej 1.593,87 m2, w tym; użytkowej             
1030,53 m2, i kubaturze 6126,50 m3), położoną w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. 
Sienkiewicza nr 6 w obrębie geodezyjnym Centrum w granicach działki Nr 378 (AM 4) o 
pow.  1542 m2 , objętej KW Nr 63000, o wartości odtworzeniowej  2.915.600,- zł (wg stanu 
na miesiąc sierpień 1999 r.). 

 

                                            
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,      

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.    
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 
2006 r. Nr 17, poz. 128. 
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Rozdział V 
Postanowienia końcowe 

     § 7. Urząd prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie                      
z obowiązującymi przepisami. 
 
     § 8.  Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonane w trybie jego nadania. 

 

     § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 
 
     § 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń                 
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej. 
 
 
 
 


