UCHWAŁA Nr XLVI/644/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Łapy – Ośrodka
Przedsiębiorczości i nadania jej statutu
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 17 i art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
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, Nr 167, poz. 1759, z
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 21 ust. 1 pkt. 2 i ust 2 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz.
1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187
poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr
140 poz.984; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz.1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227 poz.
1505; Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Tworzy się gminną jednostkę organizacyjną pod nazwą Ośrodek Przedsiębiorczości z
siedzibą w Łapach, zwaną dalej Ośrodkiem.
2. Ośrodek prowadzić będzie działalność w formie jednostki budżetowej Gminy Łapy.
§ 2.
Celem działania jednostki budżetowej jest realizacja zadań związanych ze wspieraniem i
upowszechnianiem idei samorządowej, a w szczególności tworzeniem warunków i
wdrażaniem programów pobudzania aktywności obywatelskiej, w tym przedsiębiorczości.

§ 3.
Nadaje się Statut utworzonej jednostce budżetowej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 4.
1. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i
wydatków.
2. Źródłem finansowania wydatków jednostki jest budżet Gminy, pobrane dochody
odprowadzane są do budżetu Gminy.
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§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLVI/644/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 grudnia 2009r.

Statut
jednostki budżetowej - „Ośrodek Przedsiębiorczości”

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
.1 Ośrodek przedsiębiorczości, zwany w dalszej treści Ośrodkiem, jest jednostką
organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki
budżetowej w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.
.2 Terenem działalności Ośrodka Przedsiębiorczości jest Gmina Łapy, a siedzibą Ośrodka
jest Miasto Łapy.
§ 2.
Ośrodek Przedsiębiorczości działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym i ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz
statutu nadanego mu przez Radę Miejską w Łapach.
ROZDZIAŁ II
PRZEDMIOT DZIAŁANIA
§ 3.
Celem Ośrodka Przedsiębiorczości jest realizacja zadań związanych ze wspieraniem i
upowszechnianiem idei samorządowej, a w szczególności tworzeniem warunków i
wdrażaniem programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez:
1)
2)

3)
4)
5)

upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją
społeczną i gospodarczą na obszarach wiejskich,
nawiązanie współpracy z jednostkami i instytucjami krajowymi i międzynarodowymi
w zakresie pobudzania aktywności obywatelskiej,
organizowanie i wspieranie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości
opartej na wiedzy,
tworzenie efektywnych powiązań pomiędzy nauką a przedsiębiorczością,
tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i
instytucjami zajmującymi się problematyką związaną z wdrażaniem programów
pobudzania aktywności obywatelskiej,
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6)
7)
8)

9)
10)
11)
12)
13)

udział w krajowych i zagranicznych systemach i programach związanych z
pobudzaniem aktywności obywatelskiej, w tym przedsiębiorczości,
edukację w zakresie przedsiębiorczości,
pozyskiwanie środków finansowych pochodzących z programów i funduszy Unii
Europejskiej oraz z innych źródeł pomocowych dla realizacji celów statutowych
Ośrodka Przedsiębiorczości,
organizowanie konkursów, mających na celu rozszerzenie i propagowanie wiedzy na
temat idei samorządności i przedsiębiorczości ,
stworzenie, organizację i prowadzenie inkubatora przedsiębiorczości w Łapach –
ośrodka wspierania przedsiębiorczości,
administrowanie obiektem otrzymanym w zarząd lub użyczenie z zasobów
komunalnych,
prowadzenie inwestycji, wykonywanie remontów bieżących i konserwację obiektów,
wykonywanie innych zadań powierzonych przez Gminę Łapy.

ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA
§ 4.
.1 Ośrodkiem Przedsiębiorczości kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor, zatrudniany i
zwalniany przez Burmistrza Łap, który sprawuje funkcję zwierzchnika służbowego
względem Dyrektora.
.2 Przepisy wewnętrzne dotyczące działalności Ośrodka Przedsiębiorczości wydaje Dyrektor
w formie zarządzenia.
.3 Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy dla zatrudnionych w Ośrodku
pracowników.
.4 Dyrektor Ośrodka działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictw, które udzielonych
przez Burmistrza Łap.
.5 Do dokonania czynności prawnych przekraczających zakres udzielonego
pełnomocnictwa, wymagane jest pełnomocnictwo Burmistrza Łap.
.6 Szczegółową organizację wewnętrzną, zasady działania oraz strukturę organizacyjną
Ośrodka Przedsiębiorczości określa Dyrektor w regulaminie organizacyjnym
zatwierdzany przez Burmistrza Łap.
§ 5.
Do głównych obowiązków Dyrektora Ośrodka Przedsiębiorczości należy:
a) organizowanie pracy Ośrodka,
b) opracowywanie i realizacja planów finansowych Ośrodka,
c) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz, w tym występowanie przed sądami i
ustanawianie pełnomocników procesowych,
d) dysponowanie środkami finansowanymi Ośrodka w zakresie otrzymanego
pełnomocnictwa,
e) należyte i terminowe wykonanie zadań wynikających z przyjętych planów
rzeczowo-finansowych, przepisów Statutu, Uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń
Burmistrza Łap oraz zaleceń Skarbnika Gminy.
f) realizacja celów Ośrodka Przedsiębiorczości,
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g) eksploatacja i wykorzystanie powierzonego majątku.
ROZDZIAŁ IV
MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA
§ 6.
.1 Ośrodek Przedsiębiorczości wyposażony jest w składniki majątkowe Gminy Łapy.
.2 Ośrodek Przedsiębiorczości gospodaruje mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte
wykorzystanie, kierując się zasadami rzetelności, efektywności i celowości.
§ 7.
.3 Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Przedsiębiorczości jest plan dochodów i
wydatków.
.4 Ośrodek Przedsiębiorczości prowadzi ewidencję księgową oraz sprawozdawczość
finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
.5 Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy, a uzyskane dochody
odprowadza na rachunek dochodów budżetu Gminy.
.6 Ośrodek Przedsiębiorczości samodzielnie dochodzi i egzekwuje należności z tytułu
prowadzonych usług i robót, zarządzania lokalami i budynkami.
ROZDZIAŁ V
NADZÓR
§ 8.
Nadzór nad działalnością Ośrodka Przedsiębiorczości sprawuje Burmistrz Łap.
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 9.
.1 Zmiany niniejszego statutu są dokonywane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w
Łapach.
.2 W zakresie nieuregulowanym statutem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
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