
UCHWAŁA NR LXI/1134/06
Rady Miasta Szczecin

z dnia 11 września 2006 r.

w sprawie nadania statutu Urzędowi Miasta Szczecin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 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, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 20 ust. 2 i art. 238 ust. 3 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169,
poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708); Rada Miasta Szczecin uchwala, co 
następuje:

§ 1. Nadaje się statut Urzędowi Miasta Szczecin, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra



Załącznik
do uchwały Nr LXI/1134/06
Rady Miasta Szczecin
z dnia 11 września 2006 r.

STATUT
URZĘDU MIASTA SZCZECIN

§ 1.1. Urząd Miasta Szczecin, zwany dalej Urzędem, działa na podstawie statutu Miasta 
Szczecin oraz w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Siedzibą i obszarem działania Urzędu jest Miasto Szczecin.
3. Kierownikiem Urzędu jest Prezydent Miasta Szczecin.

§ 2.1. Przedmiotem działalności Urzędu jest świadczenie pomocy Prezydentowi Miasta 
Szczecin w zakresie realizacji uchwał Rady Miasta Szczecin i zadań Gminy określonych 
w przepisach prawa.

2. Urząd świadczy także pomoc organizacyjną i prawną Radzie Miasta Szczecin oraz jej 
organom statutowym na zasadach i w trybie określonym w przepisach prawa.

3. Urząd wykonuje w szczególności zadania:
1) własne gminy,
2) zlecone gminie z zakresu administracji rządowej,
3) z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę na mocy porozumień,
4) powiatu,
5) powiatu z zakresu administracji rządowej,
6) z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na mocy porozumień. 

§ 3. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa regulamin organizacyjny 
nadany przez Prezydenta Miasta Szczecin.

§ 4. Urząd jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową według zasad 
określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 5. 1.Urząd jest pracodawcą osób w nim zatrudnionych, w rozumieniu przepisów prawa 
pracy. W imieniu Urzędu wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Prezydent 
Miasta Szczecin albo osoby przez niego upoważnione.

2. Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki 
pracodawcy i pracowników określa regulamin pracy.

§ 6. Zmiany statutu dokonywane są w trybie i na zasadach obowiązywania do jego 
nadania.


