
 

 

Uchwała Nr XV/116/2004 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 30 marca 2004 roku 

 

 

w sprawie: powołania gminnej jednostki budżetowej – Grupa Remontowa  

        w Karczewie 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r.  

o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm./ w związku  

z art. 18 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U.      

z 2003r. nr 15 poz. 148 ze zm./ Rada Miejska w Karczewie uchwala, co następuje 

 

§1 

 

1. Powołuje się gminną jednostkę budżetową o nazwie „Grupa Remontowa w 

Karczewie”, zwana dalej Grupą. 

2. Grupa ma siedzibę w Karczewie. 

 

§ 2 

 

1. Grupa nie posiada osobowości prawnej. 

2. Grupa prowadzi gospodarkę finansową wg zasad określonych w ustawie  

                  o finansach publicznych. 

3. Grupa pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody  

                  odprowadza na rachunek budżetu gminy. 

4. Podstawą gospodarki finansowej Grupy jest plan dochodów i wydatków, zwany  

                  dalej „planem finansowym”. 

 

§ 3 

 

1. Nadaje się Regulamin Grupie Remontowej w Karczewie w brzmieniu ustalonym          

w  załączniku nr 1, stanowiącym integralną część uchwały. 

2. Przedmiot działania Grupy określa ww. Regulamin. 

3. Podstawę prawną działania Grupy stanowią: 

a. ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U.          

z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zm./, 

b. ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U.  

z 2003r. nr 15 poz. 148 ze zm./, 

c. ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej  

/ Dz. U. z 1997r. nr 9, poz. 43 ze zm./. 

 

§ 4 

 

1. Grupa przyjmuje do administrowania mienie komunalne Gminy Karczew na podstawie 

protokołu zdawczo-odbiorczego. 

 



 

2. Mienie Grupy jest mieniem komunalnym, w użytkowaniu Grupy wg stanu początkowego, 

określonego spisem składników majątkowych, środków trwałych i przedmiotów 

nietrwałych. 

§ 5 

 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 6 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Karczewie 

mgr inż. Waldemar Pawlik 

 



        Załącznik   

                                                                       Do Uchwały Nr XV/116/2004             

                                                                       Rady Miejskiej w Karczewie 

                                                                       z dnia 30 marca 2004 r. 

 

 

Regulamin jednostki budżetowej - Grupa Remontowa w Karczewie  

 

 

§ 1 

 

Jednostka budżetowa – Grupa Remontowa w Karczewie, zwana dalej Grupą działa na 

podstawie: 

a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, 

poz. 1591 ze zm.), 

b) ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r.   

Nr 15,  poz. 148  ze zm.), 

c) ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 1997r. nr 9, 

poz. 43 ze zm.), 

d) niniejszego Regulaminu. 

 

§ 2 

 

1. Grupa ma siedzibę w Karczewie. 

2. Grupa prowadzi swoją działalność na terenie Gminy Karczew i innych gmin. 

3. Grupa nie posiada osobowości prawnej. 

4. Grupa używa pieczątki podłużnej o treści: 

„Jednostka Budżetowa – Grupa Remontowa w Karczewie”. 

5. Grupa podlega rejestracji w systemie ewidencji jednostek gospodarczych REGON. 

 

§ 3  

 

Przedmiotem działania Grupy jest: 

1. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów, urządzeń i sieci: wodociągowej, 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej będących w eksploatacji Gminy Karczew. 

2. Administrowanie budynkami stanowiącymi własność Gminy Karczew i infrastrukturą 

komunalną z nimi związaną z wyłączeniem budynków oświatowych. 

3. Wykonywanie zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz obsługa ujęcia 

wody w Automatycznej Kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody w Glinkach. 

4. Współdziałanie z Urzędem Miejskim w zapewnieniu prawidłowej gospodarki wodno-

ściekowej na terenie Gminy. 

5. Zapewnienie porządku i czystości na terenie należącym do Gminy Karczew, w tym 

usuwanie odpadów znajdujących się w pasach dróg gminnych. 

6. Utrzymywanie we właściwym stanie zieleni miejskiej. 

7. Porządkowanie miejsc pamięci narodowej i cmentarzy wojennych. 

8. Utrzymanie dróg gminnych, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń 

zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, w tym utrzymanie 

przejezdności dróg w okresie zimowym. 

9. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza Karczewa. 

 



 

§ 4 

 

1. Grupa jest jednostką organizacyjną Gminy Karczew prowadzoną w formie jednostki 

budżetowej. 

2. Grupa posiada własny rachunek bankowy. 

 

§ 5 

 

Grupa pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy, a pobrane dochody 

odprowadza na rachunek Gminy. 

 

§ 6 

 

1. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Karczewa. 

2. Dyrektor jest pracodawcą dla osób zatrudnionych w Grupie. 

3. Grupą zarządza i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor, który działa w granicach 

umocowania określonego przez Burmistrza Karczewa. 

4. Dyrektor Grupy działając w granicach umocowania, o którym mowa w ust.3 

samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Grupy. 

5. Do czynności przekraczających granice umocowania wymagana jest zgoda Burmistrza 

Karczewa. 

6. Organizację wewnętrzną Grupy i szczegółowy zakres zadań i obowiązków Dyrektora 

oraz komórek organizacyjnych Grupy określa Regulamin Organizacyjny, opracowany 

przez Dyrektora Grupy i zatwierdzony przez Burmistrza Karczewa. 

 

§ 7 

 

1. Grupa prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami określonymi dla jednostek 

budżetowych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Grupy jest roczny plan finansowy.  

 

§ 8 

 

1. Grupa przejmuje do administrowania mienie komunalne Gminy Karczew na 

podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

2. Mienie Grupy jest mieniem komunalnym w użytkowaniu Grupy, według stanu 

początkowego, określonego spisem składników majątkowych, środków trwałych                 

i przedmiotów nietrwałych. 

 

§ 9 

 

1. Kontroli i oceny działalności Grupy oraz pracy Dyrektora dokonuje Burmistrz 

Karczewa. 

2. Merytoryczny nadzór i kontrolę nad działalnością statutową Grupy sprawują 

upoważnione przez Burmistrza Karczewa organy. 

 

 

 

 



§ 10 

 

Dyrektor Grupy ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie i realizację postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

 

§ 11 
Wszelkie zmiany Regulaminu mogą być dokonywane na zasadach i w trybie przewidzianym 

dla jego uchwalenia. 

 

        

 

        Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Karczewie  

  mgr inż. Waldemar Pawlik 
 


