UCHWAŁA Nr LIV/1565/10
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 9 września 2010 r.
w sprawie nadania statutu Zarządowi Zieleni Miejskiej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)), art. 11 ust. 2
i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.2)), art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.3) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:
§1
Nadaje się statut Zarządowi Zieleni Miejskiej określony w załączniku do niniejszej
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
§3
Traci moc statut nadany uchwałą Nr XV/488/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
9 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budŜetowej o nazwie „Zarząd
Zieleni Miejskiej” oraz zmiany uchwały Nr XXII/231/96 Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 11 stycznia 1996 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miejskiego Wrocławia oraz nadania Statutu (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej
Wrocławia Nr 11, poz.449).
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

1)

2)
3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142,
Nr 28, poz. 146 i Nr 40, poz. 230.
Zmiana tekstu wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146.
Zmiana tekstu wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706.

Załącznik
do uchwały Nr LIV/1565/10
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 9 września 2010 r.

STATUT
ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Zarząd Zieleni Miejskiej, zwany dalej Zarządem, jest jednostką organizacyjną
Gminy Wrocław, działającą w formie jednostki budŜetowej.
2. Siedzibą Zarządu jest Wrocław.
3. Terenem działania Zarządu jest Gmina Wrocław.
4. Zarząd nie posiada osobowości prawnej.
§2
1. Zarząd ma prawo uŜywać herbu i logo Wrocławia.
2. Zarząd moŜe posiadać własny znak graficzny.
3. Zarząd jest pracodawcą w rozumieniu prawa pracy.
ROZDZIAŁ 2
PRZEDMIOT DZIAŁANIA ZARZĄDU
§3
1. Do przedmiotu działania Zarządu naleŜy:
1) zarządzanie terenami zieleni miejskiej, lasami komunalnymi, lasami
państwowymi przekazanymi Gminie Wrocław w zarząd wraz ze
znajdującą się na tych terenach małą architekturą oraz urządzeniami
wodno-melioracyjnymi;
2) koordynowanie działań związanych z rozwojem i rewaloryzacją
(rewitalizacją) terenów zieleni miejskiej oraz prowadzenie remontów
i inwestycji miejskich w tym w zakresie;
3) zarządzanie powierzonymi nieruchomościami rolnymi Gminy Wrocław,
w szczególności terenami, dla których przewiduje się zagospodarowanie
zielenią miejską, lasami komunalnymi i urządzeniami wodnomelioracyjnymi oraz utrzymywanie przekazanych terenów o charakterze
zieleni tymczasowej;
4) zarządzanie fosą miejską oraz innymi ciekami i urządzeniami wodnymi,
urządzeniami melioracji komunalnych i przeciwpowodziowymi oraz
studniami publicznymi będącymi własnością Gminy Wrocław;
5) koordynowanie działań związanych z rozwojem i modernizacją urządzeń
wodno-melioracyjnych oraz prowadzenie remontów i inwestycji miejskich
w tym zakresie;
6) prowadzenie programów: zieleni rozproszonej, poprawy estetyki
i zagospodarowania rekreacyjnego miasta oraz innych programów
i zadań zleconych do realizacji.

2. Zarząd realizując zadania statutowe przeprowadza postępowania o udzielenie
zamówień publicznych, podpisuje umowy z wykonawcami oraz dokonuje ich
rozliczeń, z zastrzeŜeniem postanowień § 6 ust. 3 statutu.
§4
Zadania Zarządu realizowane w zakresie określonym jego przedmiotem działania,
obejmują pełnienie funkcji:
1) zarządcy przekazanych terenów, obiektów i urządzeń;
2) koordynatora rozwoju, modernizacji oraz rewaloryzacji terenów,
obiektów zieleni komunalnej i komunalnych urządzeń wodnomelioracyjnych;
3) inwestora dla inwestycji i remontów powierzonych do realizacji;
4) realizatora innych programów i zadań zleconych do prowadzenia przez
Prezydenta Wrocławia na podstawie odrębnych umocowań.
ROZDZIAŁ 3
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§5
1. Strukturę organizacyjną Zarządu oraz zakres i zasady działania
poszczególnych komórek organizacyjnych, w tym podział czynności
i odpowiedzialności pracowników, określa regulamin organizacyjny.
2. Regulamin organizacyjny nadaje Dyrektor Zarządu po zatwierdzeniu przez
Prezydenta Wrocławia.
3. Zasady organizacji i porządku pracy określa regulamin pracy nadany przez
Dyrektora.
4. Zasady wynagradzania pracowników określa regulamin wynagradzania
nadany przez Dyrektora.
5. Zasady przyznawania pracownikom świadczeń z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych określa regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych nadany przez Dyrektora.
ROZDZIAŁ 4
ORGANY ZARZĄDZAJĄCE
§6
1. Działalnością Zarządu kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Wrocławia.
3. Dyrektor działa jednoosobowo w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez
Prezydenta Wrocławia, z zastrzeŜeniem § 11 statutu.
4. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagane jest
pełnomocnictwo szczególne lub rodzajowe udzielone przez Prezydenta
Wrocławia.
5. Dyrektor lub osoba przez niego upowaŜniona wykonuje czynności z zakresu
prawa pracy.
§7
1. Dyrektor Zarządu wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępców Dyrektora
i Głównego Księgowego.
2. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje Zastępca Dyrektora
lub wyznaczona osoba w zakresie wynikającym z umocowania udzielonego
przez Dyrektora.

3. Zastępcy Dyrektora i Główny Księgowy działając w ramach przydzielonych im
przez Dyrektora zadań ponoszą przed nim odpowiedzialność za ich realizację
i podejmowane decyzje.
4. W stosunkach zewnętrznych Zastępcy Dyrektora i Główny Księgowy składają
oświadczenia, w zakresie pełnomocnictwa udzielonego im przez Dyrektora.
§8
1. Dyrektor reprezentuje Zarząd na zewnątrz, kieruje nim oraz czuwa nad jego
mieniem i jest za nie odpowiedzialny.
2. Do podstawowych uprawnień i obowiązków Dyrektora naleŜy w szczególności:
1) realizacja zadań określonych w § 3 statutu;
2) opracowywanie rocznych planów rzeczowych i finansowych Zarządu;
3) opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu;
4) ustalanie wewnętrznej organizacji pracy Zarządu, a zwłaszcza określanie
zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników;
5) ustalanie systemu kontroli w Zarządzie;
6) ustalanie zasad i zapewnianie sprawnego obiegu dokumentów, w tym
finansowo-księgowych;
7) zarządzanie środkami finansowymi Zarządu;
8) prawidłowe gospodarowanie mieniem;
9) udzielanie dalszych pełnomocnictw podległym pracownikom, w zakresie
niewykraczającym poza udzielone Dyrektorowi umocowania przez
Prezydenta Wrocławia.
ROZDZIAŁ 5
KONTROLA
§9
1. Organem sprawującym nadzór nad Zarządem jest Prezydent Wrocławia
w imieniu którego nadzór bieŜący sprawuje Dyrektor Departamentu
Architektury i Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia.
2. W ramach sprawowanego nadzoru Prezydent Wrocławia jest w szczególności
uprawniony do:
1) określania kierunków działania Zarządu;
2) dokonywania oceny pracy Dyrektora i działalności Zarządu;
3) dokonywania
oceny
prawidłowości
wykorzystania
środków
przeznaczonych
na określone cele.
ROZDZIAŁ 6
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 10
1. Zarząd prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie
o finansach publicznych.
2. Podstawę funkcjonowania gospodarki finansowej Zarządu stanowi plan
dochodów i wydatków, zwany planem finansowym.
3. Mienie Zarządu jest mieniem Gminy zarządzanym przez Zarząd.
4. Kontrole prawidłowości rozliczeń jednostki z budŜetem Gminy sprawuje
Prezydent Wrocławia.

§ 11
Czynności
Dyrektora
powodujące
zobowiązania
finansowe
wymagają
kontrasygnaty Głównego Księgowego Zarządu lub osoby przez niego
upowaŜnionej.
ROZDZIAŁ 7
POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 12
Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego
nadania.

