
                                                  Załącznik  

                                                                                         do Uchwały nr LXXIV/1258/2010 

                                                                       Rady Miasta Rzeszowa 

                                                                            z dnia 27 kwietnia 2010 r.  

                                                                                     w sprawie utworzenia  Zarządu  

                                                                                      Zieleni Miejskiej w Rzeszowie 

 

STATUT ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1.Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, zwany dalej „Zarządem” jest jednostką 

organizacyjną Gminy Miasto Rzeszów, działającą w formie jednostki budżetowej. 

2.Siedziba Zarządu mieści się w Rzeszowie. 

3.Obszar działalności Zarządu obejmuje teren miasta Rzeszowa. 

4.Zarząd może posiadać własny znak graficzny. 

5. Zarząd używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu „Zarząd Zieleni Miejskiej 

w Rzeszowie”. Zarząd może używać skrótu „ ZZM w Rzeszowie”.  

6.Zarząd jako jednostka budżetowa jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. 

 

Rozdział II 

PRZEDMIOT DZIAŁANIA ZARZĄDU 

§ 2 

Przedmiotem działalności Zarządu jest:  

1) utrzymanie parków i urządzonej zieleni miejskiej wraz z istniejącą infrastrukturą 

drogową oraz elementami małej architektury, 

2) utrzymanie zieleni w pasach drogowych ulic wraz z istniejącymi elementami małej 

architektury, 

3) utrzymanie nieurządzonych terenów zieleni stanowiących mienie Gminy Rzeszów, 

4) utrzymanie nieurządzonych terenów zieleni stanowiących mienie Skarbu Państwa, 

5) utrzymanie placów zabaw zlokalizowanych na terenach parków, urządzonej zieleni 

miejskiej, na terenach nieurządzonych stanowiących mienie Gminy Rzeszów oraz 

Skarbu Państwa, 



6) urządzanie nowych terenów zieleni miejskiej, 

7) urządzanie nowych placów zabaw, 

8) oczyszczanie miasta, 

9) likwidacja dzikich wysypisk, 

10) zimowe utrzymywanie  parków, urządzonej zieleni oraz terenów nieurządzonych 

Gminy Rzeszów oraz Skarbu Państwa, 

11) budowa i utrzymanie pomników, 

12) utrzymywanie cmentarzy, 

13) prowadzenie ewidencji terenów zieleni, 

14) dekoracja miasta, 

15) utrzymywanie słupów i tablic ogłoszeniowych, 

16) opiniowanie i nadzór nad wykonaniem projektów zieleni realizowanych przez Miejski 

Zarząd Dróg w Rzeszowie.  

Rozdział III 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

§ 3 

1.Zarządem  kieruje oraz reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor. 

2.Dyrektor jest zatrudniany i zwalniany  przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, który sprawuje 

funkcje zwierzchnika służbowego, wykonując czynności z zakresu prawa pracy względem 

dyrektora.  

3. W związku z planowaną nieobecnością w pracy dyrektor może upoważnić wskazaną przez 

siebie osobę spośród pracowników pełniących w Zarządzie funkcję  kierownika działu, do 

zastępowania go w czasie tej nieobecności, ustalając zakres jej umocowania do działania w 

ciągu tego okresu. 

4.Strukturę organizacyjną Zarządu oraz zakres i zasady działania poszczególnych komórek 

organizacyjnych określa regulamin organizacyjny. 

5.Regulamin organizacyjny nadaje Dyrektor . 

 

Rozdział IV 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 4 

Zmiany postanowień Statutu  mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego nadania. 



 


