KADA M1EJSKA
w PrydnjJcu

UCHWALA NrLVIII/906/2010
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 21 Iipca2010 r.

zmieniajajca uchwale. w sprawie utworzenia Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h

ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorzadzie 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,
z2005r. 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 13 8, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223,poz.I458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142
ipoz.146) art. 12 ust.l pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 ) Rada Miejska w Prudniku uchwala,
co nastejxije:
§ 1. W uchwale Nr XLVII/726/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 19 Hstopada 2009 r.
w sprawie utworzenia

Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik zalqcznik stanowiajsy

statut Agencji otrzymuje brzmienie jak w zala^czniku do uchwaly.
§ 2. Wykonanie uchwafy powierza si? Burmistrzowi Prudnika.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 pazdziernika 2010 r.

Wiceprzewodniczapy
Rady Miejskie
Edward

Zalacznik do uchwaty Nr LVIII/906/2010
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 21 Iipca2010r.

Statut
Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik

Rozdzial I
Postanowienia ogolne
§ 1 Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik zwana dalej Agencja^ jest jednostka^ budzetowa,
Gminy Prudnik.
2. Siedziba, Agencji jest miasto Prudnik .
§ 2 Agencja dziala na podstawie:
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z pozn.
zm.) oraz przepisow wykonawczych do tej ustawy.
- niniejszego statutu

Rozdzia! II
Przedmiot dzialania
§ 3. Przedmiotem dziaiania Agencji jest:
1) prowadzenie

dzialalnosci

sluzq.cej

tworzeniu korzystnych

warunkow dla

rozwoju

przedsi^biorczosci w tym inkubatora przedsi^biorczosci,
2) promowanie

i wspieranie

innowacyjnosci

oraz przedsi?biorczosci m. in. poprzez

organizowanie konferencji, seminariow, szkoleri,, warsztatow, doradztwa itp.,
3) aktywizacja spotecznosci lokalnej poprzez wspieranie dziatari przyczyniaja^cych si^ do
rozwoju lokalnego rynku pracy,
4) promocja gminy w zakresie jej waiorow turystycznych, produktow turystycznych, potencjahi
gospodarczego, oferty inwestycyjnej,

5) stwarzanie warunkow organizacyjno-technicznych uJatwiaja^cych powstawanie nowych
i rozwoj istnieja^cych podmiotow gospodarczych poprzez wynajem im powierzchni przeznaczonej
na dzialalnosc gospodarczq. w ramach inkubatora przedsi^biorczosci,
6) udziat w targach i wystawach gospodarczych oraz ich organizacja,
7) dzialalnosc wspomagajajca rozwoj gospodarczy,
8) kreowanie, inicjowanie oraz wdrazanie projektow istotnych dla rozwoju i wizerunku Gminy
Prudnik.

Rozdzial III
/ar/ml/anie i organizacja Agencji
§ 4. 1. Nadzor nad dziaJalnoscia^ Agencji sprawuje Burmistrz Prudnika.
2. Regulamin Organizacyjny Agencji wraz ze szczegolowym schematem organizacyjnym
stanowia^cym jego zala^cznik zatwierdza Burmistrz Prudnika.
3. Agencja uzywa pieczejci podJuznej zawierajajcej jej pelnq. nazwe^ oraz adres siedziby.
§ 5. 1. Agencja^ kieruje Kierownik, ktorego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Prudnika.
2. Kierownik Agencji dziaJa jednoosobowo na podstawie petnomocnictwa udzielonego
przez Burmistrza Prudnika.
3. Kierownik zarzajdza caloksztahem dziatelnosci Agencji, czuwa nad jej mieniem i jest
za nied

Rozdzial IV
Mienie Agencji
§ 8.1 Agencja, jako jednostka organizacyjna gminy nie posiadajajca osobowosci prawnej
administruje powierzonym jej mieniem w zakresie udzielonych upowaznien przez Burmistrza
Prudnika.
2. Agencja gospodaruja^c powierzonym mieniem komunalnym zapewniajego skuteczna^ochron§,
3. Agencja prowadzi ewidencj? powierzonego mienia oraz przeprowadza jego inwentaryzacjs na
zasadach okreslonych w odr^bnych przepisach.

Rozdzia! V
Gospodarka flnansowa
§ 9.1. Agencja prowadzi gospodark? finansowa^ na zasadach okreslonych dla jednostki
budzetowej, wynikaja_cych z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w sposob
okreslony w przepisach wykonawczych do ustawy,
2. Agencja posiada odr^bny rachunek bankowy.
3. Podstawa^ gospodarki finansowej Agencji jest roczny plan finansowy.
4. Agencja przedklada Radzie Miejskiej roczne sprawozdania z caloksztattu dzialalnosci
w terminie do konca II kwartalu roku nast^pnego.
5. Agencja bezposrednio zarza^dza infrastruktura^ inkubatora przedsi^biorczosci :
I/przez wyodr^bniona^komork? w ramach jej struktury organizacyjnej,
2/wramach wyodr^bnionej ewidencji ksi^gowej.
6. Dzialalnosc okreslona w ust. 5 nie jest prowadzona dla osia_gnie.cia zysku.

Rozdzial VI
Postanowienia koncowe
§ lO.Zmiany w Statucie moga_ bye dokonane w trybie wlasciwym dla jego nadania.

