
Uchwała Nr  V – 22 / 07
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 26 lutego 2007 roku

w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Baborowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
z 2001r  Dz. U. Nr 142 poz.1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, 
poz1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 Nr 80, poz.717, Nr 153, poz.1271 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r Nr 102, 
poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 171, poz.1441, Nr 175, poz.1457 i z 2006 r. Nr 17, poz.128)  oraz art. 20 
ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz.2104 oraz z 2006 roku Nr 
45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 169, poz.1420, Nr 170, poz. 1217 i poz..1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, 
poz.1832)

Rada Miejska w Baborowie uchwala:

STATUT 
Urzędu Miejskiego w Baborowie

§ 1. 

1. Urząd Miejski w Baborowie, zwany dalej „Urzędem” jest jednostką budżetową Gminy 
Baborów,

2. Siedzibą Urzędu jest miasto Baborów,
3. Obszarem działania Urzędu jest teren Gminy Baborów.

§ 2.

Urząd działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych,
3) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,
4) ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych, oraz innych ustaw 

i aktów prawa miejscowego,

§ 3.

1. Urząd stanowi aparat pomocniczy Burmistrza, Rady i jej komisji oraz innych organów 
funkcjonujących w strukturze Gminy,

2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonania 
spoczywających na Gminie zadań własnych i zleconych, zadań przekazanych w drodze 
porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami 
samorządu terytorialnego.

3. Szczegółowe zadania Urzędu oraz podział zadań pomiędzy poszczególnymi komórkami 
określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Baborowie nadany w drodze 
zarządzenia przez Burmistrza, który jest kierownikiem Urzędu.



§ 4. 

1. Urząd prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawach o których 
mowa w § 2 pkt. 2 i 3 w oparciu o plan dochodów i wydatków.

2. Za prawidłową realizację planu finansowego Urzędu odpowiedzialnym jest Burmistrz.

§ 5. 

Urząd gospodaruje częścią mienia komunalnego Gminy, przydzieloną mu w celu wykonywania 
zadań, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

§ 6.

1. Urząd jest pracodawcą osób w nim zatrudnionych, w rozumieniu przepisów prawa pracy. 
W imieniu Urzędu wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Burmistrz.

2. Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki 
pracodawcy i pracowników określa Regulamin Pracy. 

3. Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych 
z pracą reguluje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawach wynagradzania pracowników 
samorządowych. 

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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