Załącznik do Uchwały nr XLIX/238/06
Rada Gminy w Pacanowie
 z dnia 30 czerwca 2006r.


STATUT 
URZĘDU GMINY PACANÓW


Rozdział I 
Postanowienia ogólne.

§1.

1. Uchwała określa Statut Urzędu Gminy w Pacanowie.
2. Urząd Gminy w Pacanowie, zwany dalej „Urzędem" jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy, powołaną do wykonywania zadań publicznych wynikających z:
	przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r roku o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn.zm./;

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm./; 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz 649 z późn. zm./
innych obowiązujących aktów prawnych zawierających zadania dla gmin oraz gminnej administracji publicznej;
	niniejszego Statutu.
§2.

	Urząd jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy, wchodzącą w skład gminnej administracji, realizującą zadania Wójta, jako organu wykonawczego Gminy oraz organu administracji publicznej.

2. Nadzór nad działalnością Urzędu sprawuje Wójt.
3. Siedzibą Urzędu jest Pacanów.

Rozdział II. 
Przedmiot i zakres działania.

§3.

	Przedmiotem działalności Urzędu jest obsługa administracyjna obywateli oraz prowadzenia gospodarki finansowej gminy na podstawie przepisów prawa i rocznych planów rzeczowo-finansowych uchwalonych przez Radę Gminy, a w szczególności:

1 / gromadzenie dochodów własnych z tytułu podatków i opłat, majątku gminy, subwencji, dotacji, samo opodatkowania mieszkańców, środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych wpływów określonych przepisami prawa, jako dochody gminy. 
2/ obsługa finansowo-kasowa zadań gminy realizowanych bezpośrednio przez poszczególne komórki wewnętrzne Urzędu bądź przez jednostki organizacyjne gminy, zakłady budżetowe i jednostki pomocnicze gminy,
3/ obsługa finansowa gminnych jednostek i zakładów budżetowych oraz jednostek pomocniczych gminy dla zapewnienia realizacji ich zadań statutowych, 
4/ ewidencjonowanie i zabezpieczenie składników majątkowych gminy bezpośrednio administrowanych przez Urząd,
5/ sprawowanie kontroli użytkowania i zabezpieczania majątku gminy administrowanego przez jednostki pomocnicze, gminne jednostki organizacyjne i zakłady budżetowe. 
2. Mieniem Urzędu są nieruchomości i ruchomości gminne będące we władaniu Gminy, nabyte w procesie komunalizacji mienia oraz wytworzone w procesie inwestycji i remontów.

§4.

1. Urząd prowadzi gospodarkę finansowana zasadach określonych dla jednostek budżetowych.
2. Urząd pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy w ramach limitów ustalonych w uchwałach budżetowych.
3. Urząd prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.
4. Zadania, o których mowa ust. 1-3 prowadzone są w oparciu o wewnętrzne instrukcje obiegu dokumentów księgowych i zgodnie z podziałem czynności określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu.
5. Urząd prowadzi obsługę finansową budżetu Gminy.

§5.

Gospodarka gminnymi środkami publicznymi jest jawna. Zasady jawności działania Urzędu w tym przedmiocie określają ustawy i Statut Gminy.

§6.

Działalnością finansową Urzędu kieruje Wójt przy pomocy Skarbnika Gminy.


Rozdział III 
Postanowienia końcowe.

§7.

1. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.
	Zmiany treści Statutu dokonane są w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.



Przewodniczący Rady Gminy
mgr Zbigniew Juda


