STATUT CENTRUM BADAWCZO‐ROZWOJOWEGO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
§1
Powołanie Centrum
1. Centrum Badawczo‐Rozwojowe Samorządu Terytorialnego (ang. Municipal
Development Centre), zwane dalej Centrum, jest jednostką organizacyjną
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zwanego dalej Uczelnią.
2. Centrum powołuje i rozwiązuje Rektor, który zatwierdza statut jednostki.
§2
Cele działania
1. Pogłębiane wiedzy na temat gospodarki i finansów samorządu terytorialnego,
w szczególności poprzez realizację programów badawczych z powyższego zakresu.
2. Nawiązywanie współpracy z innymi ośrodkami naukowymi oraz podmiotami
podejmującymi problematykę samorządową.
3. Wspieranie rozwoju samorządu terytorialnego poprzez transfer wiedzy
i doskonalenie umiejętności pracowników samorządowych oraz liderów lokalnych
i regionalnych.
4. Upowszechnianie wyników badań o charakterze naukowym i praktyczne ich
wykorzystanie w samorządach.

§3
Zakres zadań
1. Inicjowanie, koordynowanie, wspieranie i prowadzenie projektów badawczych
dotyczących samorządu terytorialnego.
2. Inicjowanie i wspieranie działań dydaktycznych w formie studiów doktoranckich,
podyplomowych, kursów, szkoleń i konsultacji we współpracy z Centrum Kształcenia
Ustawicznego i innymi jednostkami.
3. Organizowanie kongresów, konferencji, wykładów, warsztatów, prelekcji oraz innego
rodzaju przedsięwzięć związanych z zakresem działalności Centrum.
4. Przygotowanie oraz promowanie publikacji dotyczących zakresu działalności
Centrum.
5. Budowa sieci współpracy ze środowiskiem pracowników samorządowych oraz
liderów lokalnych i regionalnych.
6. Tworzenie sieci instytucji oraz bazy ekspertów zajmujących się problematyką
samorządu terytorialnego.

§4
Gospodarka finansowa
1. Centrum funkcjonuje na zasadach samofinansowania.
2. Centrum prowadzi działalność w oparciu o roczny plan rzeczowo‐finansowy
podlegający zatwierdzeniu przez Prorektora ds. Nauki.
3. Dyrektor przedstawia plan rzeczowo‐finansowy na rok następny do 31 grudnia.
4. Centrum pozyskuje środki na swą działalność ze źródeł zewnętrznych.

§5
Organizacja Centrum
1. Centrum Badawczo‐Rozwojowym Samorządu Terytorialnego zarządza Dyrektor.
2. Centrum Reprezentuje Dyrektor lub upoważniony przez niego osoba.
3. Dyrektora powołuje i odwołuje Rektor spośród pracowników naukowych o uznanym
dorobku naukowym i znaczącym doświadczeniu praktycznym w zakresie samorządu
terytorialnego.
4. W Centrum funkcjonuje Komitet Sterujący, który pełni funkcję opiniodawczo‐
doradczą i wspierającą działalność Centrum. Członków Komitetu Sterującego
powołuje i odwołuje Rektor.
5. Do realizacji zadań Centrum powołuje się zespoły zadaniowe. Ich strukturę i zakres
działania określa Dyrektor.

§6
Obowiązki Dyrektora Centrum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Organizowanie i nadzorowanie działalności Centrum.
Planowanie działalności oraz źródeł finansowania.
Ustalanie wysokości wynagrodzeń osób realizujących zadania w/dla Centrum.
Przygotowywanie dokumentacji związanej z działalnością.
Rozliczanie i potwierdzanie wykonania umów związanych z działalnością Centrum.
Wnioskowanie o delegacje dla osób realizujących projekty w ramach Centrum.
Pozyskiwanie kontrahentów i partnerów.
Przedstawianie Prorektorowi ds. Nauki umów do zatwierdzenia.
Składanie Prorektorowi ds. Nauki rocznych sprawozdań z działalności Centrum
w terminie do końca lutego roku następującego po okresie sprawozdawczym.
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