
Uchwala Nr XXXIX/259/06
Rady Gminy Ostrowek

z dnia 29 wrzesnia 2006 r.

w sprawie nadania statutu Urzfdowi Gminy w Ostrowku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 2, pkt 2 i art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorza^dzie gminnym (Dz. U.z2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz.
1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1475 orazz 2006 r. Nr 17, poz. 128)orazart.
20 ust. 2, w zwia^zku z art. 238 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319),
Rada Gminy Ostrowek uchwala co nastepuje:

§1. Nadaje si? statut Urz^dowi Gminy w Ostrowku w brzmieniu okreslonym w
zaJ^czniku do niniejszej uchwaly.

§2. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Ostrowek.
§3. Uchwala wchodzi w zycie po upfywie 14 dni od jej ogl^szenia w Dzienniku

Urz?dowym Wojewodztwa Lodzkiego.
.Y-\  KAl)^

Zalacznik do Uchwary Nr XXXIX/259/06
Rady Gminy Ostrowek
z dnia 29 wrzesnia 2006r.

STATUT URZ^DU GMINY W OSTROWKU

ROZDZIAL I
Postanowicnia ogolnc

§1. Podstaw? prawna_ dzialania Urz^du Gminy w Ostrowku stanowia^ w szczegolnosci:
1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z

pozn. zm.),
2) ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorza^dowych (Dz. U. z 2001 r.

Nr 142, poz. 1593 zpozn. zm.),
3) ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104

z pozn. zm.).
§2. Ilekroc w Statucie jest mowa o:

1) Wojcie - nalezy przez to rozumiec Wqjta Gminy Ostrowek,
2) Radzie - nalezy przez to rozumiec Rad? Gminy Ostrowek,
3) Zastej)cy - nalezy przez to rozumiec Zast^pc? Wojta Gminy Ostrowek,



4) Skarbniku - nalezy przez to rozumiec Skarbnika Gminy Ostrowek,
5) Sekretarzu - nalezy przez to rozumiec Sekretarza Gminy Ostrowek,
6) Gminie - nalezy przez to rozumiec Gmin? Ostrowek,
7) Urz^dzie - nalezy przez to rozumiec Urzqd Gminy w Ostrowku.

§3. 1. Urzqd jest jednostka^ organizacyjnaj ktora zapewnia wykonywanie zadari
wynikaja_cych ze sprawowania przez Wqjta funkcji organu wykonawczego Gminy.

2. Siedzib^Urz^du jest miejscowosc Ostrowek.
3. Urzq_d uzywa pieczQci podluznej z nazwa^ w pelnym brzmieniu i z pelnym adresem

siedziby.

ROZDZIAL II
Zakrcs dzialania

§4. Do zakresu dzialania Urze_du nalezy zapewnienie warunkow nalezytego
wykonania spoczywaj^cych na Gminie:
1) zadah wlasnych, wynikaj^cych z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajdzie gminnym

oraz innych ustaw o ile nie zostaly powierzone do wykonania innym jednostkom
organizacyjnym Gminy;

2) zadah zleconych na mocy ustaw szczegolnych;
3) zadah powierzonych na podstawie porozumieh zawartych z organami administracji

rzajdowej lub samorza^dowej;
4) zadan publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumienia mi^dzygrmnnego;
5) zadah publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumienia komunalnego zawartego

z powiatem lub wojewodztwem, ktore nie zostaly powierzone gminnym jednostkom,
zwi^zkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umow.

§5. Do zadah Ur/.^du nalezy kompleksowa obsluga organow Gminy umozliwiajaj^a
im wykonywanie zadah w ramach kompetencji, a w szczegolnosci:
1) przygotowanic materialow niezb^dnych do podejmowania uchwal, wydawania zarza^dzeh,

decyzji, postanowieh i innych aktow z zakresu administracji publicznej oraz
podejmowania innych czynnosci prawnych przez organy Gminy;

2) przygotowywanie projektow budzetu i sprawozdah z jego wykonania;
3) wykonywanie na podstawie udzielonych upowaznieh - czynnosci faktycznych

wchodzajsych w zakres dzialania Gminy;
4) zapewnienie organom Gminy mozliwosci przyjmowania, rozpatrywania oraz zalatwiania

skarg i wnioskow;
5) realizacja innych obowiazk6w i uprawnieh wynikaja^cych z przepisow prawa oraz uchwal

i zarza^dzeh organow Gminy;
6) zapewnienie warunkow organizacyjnych i technicznych do odbywania sesji Rady,

posiedzeh jej komisji oraz posiedzeh, narad i spotkah innych organow funkcjonuj^cych
w strukturze Gminy;

7) prowadzenie zbioru aktow prawa miejscowego dost^pnego do powszechnego wglajdu
w siedzibie Urz^du;

8) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiazuj^cymi w tym zakresie przepisami
prawa, a w szczegolnosci:
a) przyjmowanie, rozdzial, przekazywanie i wysylanie korespondencji,
b) prowadzenie wewn^trznego obiegu akt,
c) przechowywanie akt,
d) przekazywanie akt do archiwum,

9) wykonywanie obowia_zkow i uprawnieh przysluguja^cych Urz^dowi jako pracodawcy -
zgodnie z obowia^ujqcymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.



ROZDZIAL III
Organizacja i zarz^dzanie jednostkq

§6.1. Kierownikiem Urze_du jest Wojt.
2. Wqjt kieruje Urz^dem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi

odpowiedzialnosc za wyniki jego dzialania, zapewnia warunki sprawnej organizacji pracy
oraz praworza^dnego i efektywnego funkcjonowania.

§7. Wojt wykonuje uprawnienia zwierzchnika sluzbowego w stosunku do pracownikow
Urzedu oraz kierownikow gminnych jednostek organizacyjnych.

§8. Wojt w drodze zarza^dzenia powoluje oraz odwoluje swojego Zast^pc?.
§9. Wojt kieruje do Rady wniosek o powolanie lub odwolanie Sekretarza i Skarbnika.
§10. Organizacje i szczegolowy zakres dziatania Urzedu okresla Regulamin

Organizacyjny, nadany przez Wojta w drodze zarza^dzenia.
§11. Prawa i obowia_zki pracownikow Urzedu okresla regulamin pracy nadany przez

Wojta w drodze zarza^dzenia oraz inne obowiazuja^ce w tym zakresie przepisy prawa.

ROZDZIAL IV
Gospodarka finansowa

§12.1. Urza^djest jednostka_budzetow^i prowadzi gospodark^ finansowa^ zgodnie
z wymogami ustawy o finansach publicznych.

2. Podstawowa^ dzialalnoscia^ Urz^du jest roczny plan finansowy zgodny z ukladem
wykonawczym budzetu gminy.

3. Urzajd prowadzi rachunkowosc oraz sporza^dza sprawozdania fmansowe zgodnie
z obowi^zuja^cymi przepisami.

4. Procedury ustalania i zmian planu fmansowego okreslaja^odr^bne przepisy.
§13. Nadzor nad gospodarka^ finansowy Urzedu sprawuje Skarbnik.
§14. Urzaji posiada odr^bny rachunek bankowy.

ROZDZIAL V
Postanowienia koncowc

§15. Zmiana Statutu dokonuje si$ w trybie wtasciwym dla jego nadania.


