
                                                                     

                                            Uchwała  Nr XXV/176/2008
                                           Rady Miejskiej w Karczewie
                                                 z dnia 10 lipca 2008r.

           w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Karczewie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami) oraz art. 20 ust. 2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. 
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) 
Rada Miejska w Karczewie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się statut Urzędowi Miejskiemu w Karczewie, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Karczewie
       mgr Danuta Żelazko



Uzasadnienie:

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. 
Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) wprowadziła nakaz działania jednostki budżetowej 
na podstawie statutu, którego treść winna być zgodna z jej przepisami.
Przepis art. 20 cytowanej ustawy stanowi, że „ jednostkami budżetowymi są takie 
jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje 
wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek 
odpowiednio dochodów państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego”.
Urząd Miejski w Karczewie jest jednostką budżetową sektora finansów publicznych 
(gminy) i zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o finansach publicznych winien działać na 
podstawie statutu.

Dyspozycja art. 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych obliguje Radę 
Miejską w Karczewie do nadania statutu jednostce budżetowej nie posiadającej 
tego aktu.



                 Załącznik
                                                                                        do uchwały Nr XXV/176/2008
                                                                                        Rady Miejskiej w Karczewie
                                                                                        z dnia 10 lipca 2008r.

                        STATUT  URZĘDU  MIEJSKIEGO
                                   W  KARCZEWIE

   Rozdział I
                                              Postanowienia ogólne

§ 1

Urząd Miejski w Karczewie, zwany dalej „Urzędem”, jest gminną jednostką 
organizacyjną Gminy Karczew, działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 2
Podstawę prawną działania Urzędu Miejskiego stanowią w szczególności:
1. ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, 

poz. 1591 ze zmianami),
2. ustawa z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 

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

poz. 2104 ze zmianami).

§ 3
Terenem działania Urzędu jest Gmina Karczew.

§ 4
Siedzibą Urzędu jest budynek położony przy ulicy Warszawskiej 28 w Karczewie.

§ 5
Urząd używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i z pełnym adresem 
siedziby.



  Rozdział II                                     
                                                 Zakres działania

§ 6

Urząd realizuje zadania i kompetencje Burmistrza określone przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego oraz uchwałami Rady Miejskiej.

§ 7

Urząd może podejmować inne działania, nie naruszające prawa, wynikające w 
szczególności z potrzeb mieszkańców.

Rozdział III
                                Organizacja i zarządzanie jednostką

§ 8

1. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz.
2. Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do 

pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 9

Organizację i szczegółowy zakres działania Urzędu określa Regulamin 
Organizacyjny, nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.

§ 10

Prawa i obowiązki pracowników Urzędu określa Regulamin Pracy nadany przez 
Burmistrza w drodze zarządzenia oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy 
prawa.

   Rozdział IV
                                              Gospodarka finansowa

§ 11

1. Urząd jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z 
wymogami ustawy o finansach publicznych.

2. Podstawą działalności Urzędu jest roczny plan finansowy zgodny z układem 



wykonawczym budżetu Gminy.

3. Urząd prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie 
 z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. Procedury ustalania i zmian planu finansowego określają odrębne przepisy.

§ 12

Nadzór nad działalnością finansową sprawuje Skarbnik Gminy.

§ 13

Urząd posiada odrębny rachunek bankowy.

            
                                                       Rozdział V

               Postanowienia końcowe

§ 14

Zmiany statutu dokonywane są w trybie i na zasadach obowiązujących 
dla jego nadania.
                                                


