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Poz. 6262
UCHWAŁA Nr XXVI/185/2008
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 23 września 2008 r.

w sprawie przyjęcia statutu jednostki budżetowej o nazwie Grupa Remontowa w Karczewie
i zmiany uchwały nr XV/116/2004 z dnia 30 marca 2004r. dot. powołania gminnej jednostki budżetowej
– Grupa Remontowa w Karczewie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15,
poz. 148 zm.) Rada Miejska w Karczewie uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Grupie Remontowej w Karczewie statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Uchyla się § 3 uchwały nr XV/116/2004 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 marca 2004r.
w sprawie powołania gminnej jednostki budżetowej – Grupa Remontowa w Karczewie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karczewie:
mgr Danuta Żelazko
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Załącznik
do uchwały nr XXVI/185/2008
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 23 września 2008r.
STATUT
GRUPY REMONTOWEJ W KARCZEWIE
Postanowienia ogólne
§ 1.
Grupa Remontowa w Karczewie, zwana dalej Grupą jest jednostką budżetową utworzoną na podstawie
uchwały nr XV/116/2004 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 marca 2004r.
§ 2.
Siedzibą Grupy jest nieruchomość położona w Karczewie przy ul. Częstochowskiej 24.
§ 3.
Organem nadzorującym działalność Grupy jest Burmistrz Karczewa.
§ 4.
Terenem działania Grupy jest Gmina Karczew.
§ 5.
Grupa używa podłużnej pieczęci o treści:
Grupa Remontowa w Karczewie, ul. Częstochowska 24. 05 – 480 Karczew.
Cele i zadania Grupy Remontowej
§ 6.
1. Grupa realizuje zadania określone w uchwale nr XV/116/2004 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 marca
2004r.
2. W szczególności do zadań Grupy należy:
a) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów, urządzeń i sieci wodociągowej, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej będących w eksploatacji Gminy Karczew,
b) administrowanie wskazanymi budynkami stanowiącymi własność Gminy Karczew i infrastrukturą z nimi
związaną,
c) wykonywanie zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz obsługa ujęcia wody
z Automatycznej Stacji Uzdatniania Stacji Uzdatniania Wody w Glinkach,
d) współdziałanie z Urzędem Miejskim w Karczewie w zapewnieniu prawidłowej gospodarki wodno –
ściekowej na terenie Gminy,
e) zapewnienie porządku i czystości na terenie należącym do gminy Karczew, w tym usuwanie odpadów
znajdujących się w pasach dróg gminnych,
f) utrzymanie we właściwym stanie zieleni miejskich i placów zabaw,
g) porządkowanie miejsc pamięci narodowej i cmentarzy wojennych,
h) utrzymywanie dróg gminnych, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch
i innych urządzeń związanych z drogą, w tym utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym,
i) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza Karczewa.
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Organy zarządzania i zasady funkcjonowania Grupy
§ 7.
1. Grupą kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz dyrektor, który działa w granicach umocowania określonego
przez Burmistrza Karczewa.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Karczewa.
3. Dyrektor Grupy działając w granicach umocowania, o których mowa w ust. 1 samodzielnie podejmuje
decyzje dotyczące Grupy.
4. Do czynności przekraczających granice umocowania, potrzebna jest zgoda Burmistrza Karczewa.
5. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków dyrektora ustala Burmistrz.
§ 8.
1. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników i kieruje Grupą na podstawie
Regulaminu Organizacyjnego, zatwierdzonego przez Burmistrza Karczewa.
2. Liczbę etatów w Grupie zatwierdza Burmistrza Karczewa na podstawie uzasadnionego wniosku dyrektora.
3. Prawa i obowiązki pracowników Grupy, regulują przepisy o pracownikach samorządowych a zasady
wynagradzania regulują przepisy w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych samorządu terytorialnego.
Gospodarka finansowa
§ 9.
1. Grupa prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami określonymi dla jednostek budżetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Grupy jest roczny plan finansowy przyjęty w budżecie gminy
i zatwierdzony przez Radę Miejską.
3. Dochody Grupy są odprowadzane na rachunek dochodów budżetu gminy.
Przepisy końcowe
§ 10.
Zmiany w statusie mogą być dokonane wyłącznie w trybie przewidzianym dla jego nadania.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karczewie:
mgr Danuta Żelazko

