UCHWAŁA NR LV/559/2013
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Wałbrzychu
Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
STATUT URZĘDU MIEJSKIEGO W WAŁBRZYCHU
§ 1. 1. Urząd Miejski w Wałbrzychu, zwany dalej Urzędem, jest jednostką organizacyjną miasta, działającą
w formie jednostki budżetowej, przy pomocy której Prezydent Miasta Wałbrzycha realizuje zadania gminne
i powiatowe z zakresu administracji publicznej, wynikające z zadań własnych miasta, zadań zleconych na mocy
ustaw lub przejętych w wyniku porozumień zawartych z innymi jednostkami administracji publicznej, a także
umów z innymi podmiotami.
2. Urząd działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego , aktów prawnych wydawanych
przez Radę Miejską Wałbrzycha oraz Prezydenta Miasta Wałbrzycha, a także Statutu Miasta Wałbrzycha.
3. Siedzibą i obszarem działania Urzędu jest miasto Wałbrzych.
§ 2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu oraz zakres działania komórek organizacyjnych Urzędu
określa Regulamin Organizacyjny nadany w drodze zarządzenia przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha.
§ 3. Urząd prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).
§ 4. 1. Kierownikiem Urzędu jest Prezydent Miasta Wałbrzycha.
2. Prezydent
Miasta
Wałbrzycha
realizuje
uprawnienia
zwierzchnika
służbowego
zgodnie
z art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn.
zm.).
§ 5. Zmiany w niniejszym Statucie dokonywanie są w trybie właściwym dla jego nadania.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
§ 7. Traci moc uchwała nr LV/424/06 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania
Statutu Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
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Uzasadnienie
Z dniem 1 stycznia 2013 roku, na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie
przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenia granic powiatu wałbrzyskiego,
miasto Wałbrzychuzyskało status miasta na prawach powiatu.
Konsekwencją powyższej zmiany ustrojowej jest realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz dodatkowych zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej.
Rozszerzenie kompetencji wynikających z przywrócenia miastu Wałbrzych z dniem 1 stycznia 2013 roku statusu
miasta na prawach powiatu uzasadnia podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Urzędu Miejskiego
w Wałbrzychu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha
Maria Anna Romańska

Id: 19FA2B2F-911F-4218-8FF6-D50534F6F11B. Podpisany

Strona 1

