
UCHWAI,A NR LXV/450/IO
RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWTE

z dnia28 paidziemika2010 r.

w sprawie utworzenia jednostki budZetowej pod nazw4,,Administracja i Obsluga" i nadania statutu
jednostce.

Na podstawie art. l8 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142,po2.1591 zp5Ln.zm. ) ,a r t .12  us t . l  pk t2us tawy zdn ia2T s ie rpn ia20O9r .  o f inansachpub l icznych(Dz.U.Nr
157, poz. 1240 z pofn.zm.) i rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 29 czetwca 2006 r. w sprawie gospodarki
finansowej jednostek budZetowych, zaklad6w budzetowych, gospodarstw pomocniczych oraz trybu postgpowania
przy przeksztalcaniu winn4 formE organizacyjno prawn4 (Dz.U. Nr l16, poz.783 zpo2n.nn.) Rada Miejska
uchwala co nastppuje:

$ l. Z dniem I stycznia 2011 roku tworzy sig jednostkg budZetow4 pod nazw4 ,,Administracja iobsluga"
z siedzib4 w JEdrzejowie, zwanqdalej ,,Administracja i obsluga".

$ 2. Przedmiotem dzialalnoSci ,,Administracji i obslugi" bpdzie wykonywanie zadaf w zakresie:

L Administrowania budynkami zlokalizowanymi przy:

- ul. l I Listopada 33a

- ul .  Reymonta 12

- pl. T.KoSciuszki l9 (Dom Handlowy ,,PIAST")

2. A dm ini strowania Targowicq Mi ej sk4 przy ul. Glowackiego w Jgdrzej owie.

3. Obslugi Urzgdu Miejskiego w Jgdrzejowie.

$ 3. ,,Administracja i obsluga" przejmie pracownik6w zatrudnionych w Gospodarstwie Pomocniczym
.,Administracja Budynk6w" przy UrzEdzie Miejskim w Jgdrzejowie.

$ 4. .,Administracji i obsludze" przekazane zostanie mienie bgd4ce w uZytkowaniu Gospodarstwa
Pomocniczego ,,Administracja budynk6w" przy Urzgdzie Miejskim w Jgdrzejowie.

$ 5. ,,Administracji i obsludze" nadaje siq statut stanowi4cy zalqcznik do uchwaly.

$ 6. Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Miasta Jgdrzejowa.

$ 7. Uchwala wchodzi w Zycie po uptywie l4 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym wojew6dztwa
Swigtokrzyskiego z mocqobowi4zuj4c4od dnia I stycznia 2011 r.

Przewodnic
Miejskiej w

mgr PaWel
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U z a s a d n  i e n i e

Do korica 2010 roku samorz4dy musz4 zlikwidowa6 m.in. gospodarstwa pomocnicze. Kwestia likwidacji
gospodarstw pomocniczych uregulowana jest w ustawie z dnia 27 listopada )OOS ,. przepisy wprowadzaj4ce
ustawg ofinansach publicznych oraz wrozporzqdzeniu ministra finans6w publicznych 229 czerwca 2006 r.
w sprawie gospodarki jednostek budzetowych, zaklad6w budzetowych oraz tryb postgpowani a przy
przeksztalceniu w inn4 formg organizacyjno - prawna. Burmistrz podjal decyzjp o iitwiaacli'Gospodaritwa
Pomocniczego azadania dotychczas przez nie realizowane przejmie od I stycznia 2011 r. tworzona jednostka
budzetowa.
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Zalqcznik do Uchwaly Nr LXV/450/10

Rady Miejskiej w Jpdrzejowie

z dnia28 paidziernlka2010 r.

STATUT
jednostki budZetowej pn. ,,Administracja i obsluga".

Rozdzial l.
Postanowienia o96lne.

$ l. 1. Jednostka pod nazwE,,Administracja i obsluga" zwana dalej ,,Administracj4 i obslug4' jest jednostk4
budzetow4 Gminy Jgdrzej6w,

2. Siedzib4,,Administracji i obslugi" mieSci sip w Jgdrzejowie przy ul. I l Listopada33a.

Rozdzial2.
Przedmiot i zakres dzialania.

$ 2. Do zadari statutowych ,,Administracji i obslugi" naleiry realizowanie zadah w zakresie:

1. Adrninistrowania budynkami zlokalizowanymi na terenie miasta Jpdrzej6w:

- przy ul l l Listopada 33a

- przy ul. Reyrnonta l2

- pl. Tadeusz KoSciuszki l9 (Dom Handlowy,,PIAST"),

2. Administrowania Targowic4 Miejskq przy ul. Glowackiego w Jgdrzejowie,

3. Czuwania nad prawidlowqeksploatacj4i konserwacj4administrowanych budynk6w,

4. Planowania iwykonywania drobnych remont6w administrowanych pomieszczeh,

5. Zapewnienia sprawnego dzialania instalacji : elektrycznej, alarmowej, wodno-kanalizacyjnej i centralnego
ogrzewania w administrowanych obiektach,

6. Zaopatrzenia materialowego na cele administracyjne oraz zakupu podstaworvych material6w biurowych,

7. Zapewnienia sprawnego dzialania sprzEtu biurowego,

8. Prowadzenie gospodarki samochodowej.

Rozdzial3.
Org3rnizacja ..Administracji i obslugi".

$ 3. l. DzialalnoSci4,,Administracji i obslugi" kieruje Kierownik.

2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Jgdrzejowa.

3. Kierownik dziala jednoosobowo na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta
Jgdrzej6w,

4. Do dokonywania czynnoSci prawnych przekraczajqcych zakres udzielonego pelnomocnictwa potrzebna jest
zgoda Burm istrza Miasta Jgdrzej 6w,

5. Kierownik wydaje wewnQtrzne akty normatywne w sprawie funkcjonowania,,Administracji i obslugi".

$ 4. Szczeg6low4 strukturg organizacyjn4 zasady odpowiedzialnoSci oraz obowi4zki pracownik6w okreSla
regulanrin organizacyjn!, ustalony przez Kierownika i podlegaj4cy zafryierdzeniu przez Burmistrza Miasta
Jgdrzej6w.

$ 5. 1. Kierownik ,,Administracji i obslugi" realizuje obowiqzki wraz z Gl6wnym Ksiggowyrn w zakresie:
- prowadzenia rachunkowoSci,

- wykonywania dyspozycji Srodkami pieniqZnymi,
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- dokonywania wstgpnej kontroli zgodnoSci operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

- dokonywanie wstgpnej kontroli kompletnoSci i rzetelnoSci dokument6w dotycz4cych operacji gospodarczych
i finansouych.

2. Stosunek pracy z Gl6wnym Ksiggowym nawi4zuje Kierownik,,Administracji i Obslugi".

Rozdzial4.
Gosnodarka finansowa.

$ 61. l. ,,Administracja i obsluga" prowadzi gospodarkg finansow4 na zasadach okreSlonych ustaw4 z dnia 29
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, pokrywajqc swoje wydatki bezpoSrednio z budzetu Gminy a pobrane
dochody odprowadzaj4c na rachunek bankowy Gminy,

2. Podstaw4 gospodarki finansowej jest roczny plan dochod6w iwydatk6w zwany ,,planem finansowyrn
j ednostki budzetowej".

3. CzynnoSci kierownika powoduj4ce zobowi4zania finansowe dla swojej waZnoSci wymagajq kontrasygnaty
Gl6wnego Ksiggowego,

4. ,,Administracja i obsluga" prowadzi dzialalnoS6 nabazie mienia, w kt6re zostala wyposazona.

Rozdzial5.
Kontrola i nadz6r.

$ 7. L Nadz6r nad ,,Administracj4 i obslug{' pelni Burmistrz Miasta Jqdrzej6w.

2. Kontrolg prawidlowo5ci rozliczeh z budzetem sprawuje Wydziat Finansowy.
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