Załącznik do Uchwały Nr IX/72/07
Rady Miasta Łęczyca
z dnia 30 maja 2007

STATUT
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZIELEŃ MIEJSKA
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Zieleń Miejska zwana dalej ZM jest jednostką organizacyjną Miasta Łęczyca prowadzoną w
formie jednostki budżetowej.
§2
ZM działa na podstawie obowiązujących na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej przepisów
prawnych, a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie
gminnym (Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) i ustawy z dnia 30czerwca 2005r o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póżn.zm.).
§3
Siedziba ZM mieści się w Łęczycy przy ulicy M. Konopnickiej 14. Terenem jego działania jest
Miasto Łęczyca.
Rozdział II
Przedmiot działania
§4
1

Przedmiotem działania jednostki jest:
1) wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku oraz konserwacją
zieleni w pasach drogowych ulic oraz na terenach gminnych
2) likwidacja dzikich wysypisk i wykonywanie innych prac porządkowych
3) zimowe utrzymanie dróg i terenów gminnych
4) wykonywanie robót ziemnych, budowlanych i instalacyjnych związanych z
utrzymaniem, budową i remontami obiektów infrastruktury miejskiej w zakresie:
- dróg, ciągów pieszych, parkingów
- oznakowania pasów drogowych ulic
- cmentarzy, pomników, miejsc pamięci narodowej, itp.
- odwodnienia terenu
- prac niwelacyjnych na terenach porządkowanych
- zieleńców, kwietników i parków

2

- placów zabaw dla dzieci
5) utrzymania zieleni komunalnej, zadrzewień, placów, parku, cmentarza i skwerów
6) utrzymanie i eksploatacja targowiska i szaletu miejskiego.
7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza w zakresie bieżącego
utrzymania porządku i czystości w Mieście.
ZM wykonuje zadania zlecone przez Burmistrza Miasta po zapewnieniu środków.
.
§5

ZM może prowadzić także dla maksymalnego wykorzystania posiadanego potencjału działalność
usługową na rzecz innych podmiotów, po uprzednim wykonaniu zadań Miasta.
Rozdział III
Organy i organizacja
§6
Działalnością ZM kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz, odpowiada za jego
funkcjonowanie, dobór pracowników oraz powierzone składniki majątkowe.
§7
Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Łęczyca
§8
Dyrektor jest upoważniony do dokonywania czynności prawnych w zakresie pełnomocnictwa
udzielonego mu przez Burmistrza Miasta
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§9
Wewnętrzną organizację ZM oraz szczegółowy zakres działania, podział czynności i
odpowiedzialności osób pełniących kierownicze i samodzielne stanowiska określa
Regulamin Organizacyjny Zieleni Miejskiej
Regulamin Organizacyjny Zieleni Miejskiej opracowuje Dyrektor i przedkłada
Burmistrzowi Miasta celem jego zatwierdzenia
§ 10

Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników ZM oraz wykonuje w stosunku do nich uprawnienia
zwierzchnika służbowego.
Rozdział IV
Mienie i gospodarka finansowa
§ 11
ZM stosuje zasady gospodarki finansowej obowiązujące w jednostkach budżetowych
działających na podstawie ustawy z dnia 30czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr
249, poz. 2104 z poźn. zm.)

§ 12
ZM prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem Miasta Łęczyca na zasadach
ustalonych dla jednostek budżetowych.
§ 13
Podstawą gospodarki finansowej ZM jest roczny plan finansowy.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 14
Reorganizacja lub likwidacja ZM następuje Uchwałą Rady Miasta Łęczyca
§ 15
Zmiana Statutu jest dokonywana zgodnie z zasadami przewidzianymi dla jego uchwalenia

