UCHWAŁA NR XLV/1204/20
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 16 września 2020 r.
w sprawie likwidacji w celu przekształcenia zakładu budżetowego- Zarząd Cmentarzy
Komunalnych w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 26 oraz utworzenia jednostki budżetowej pod
nazwą „Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie” i nadania statutu jednostce.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w związku z art. 16 ust. 1, ust. 3, ust. 5
i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622,
1649, 2020, Dz. U. z 2020 r. poz. 284) w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, poz. 2020) w związku z art. 231 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495) uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 grudnia 2020 r. likwiduje się samorządowy zakład budżetowy o nazwie Zarząd
Cmentarzy Komunalnych w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, w celu jego przekształcenia
w jednostkę budżetową.
§ 2. 1. Na likwidatora zakładu budżetowego wyznacza się Dyrektora Zarządu Cmentarzy
Komunalnych w Krakowie.
2. Likwidator realizuje określone czynności
o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

likwidacyjne

zgodnie

z harmonogramem,

3. Czynności likwidacyjne obejmują m.in.:
1) przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów zgodnie z przepisami
o rachunkowości, w tym ustalenie należności i zobowiązań oraz stanu środków obrotowych
i majątku trwałego znajdującego się w użytkowaniu likwidowanego zakładu budżetowego,
2) zamknięcie ksiąg rachunkowych,
3) sporządzenie sprawozdań budżetowych i finansowych,
4) zarchiwizowanie akt i dokumentów,
5) sporządzenie protokołów stanu majątku, wierzytelności i długów.
4. Szczegółowy harmonogram czynności likwidacyjnych ustalony zostanie w drodze Zarządzenia
Prezydenta Miasta Krakowa.
§ 3. 1. Likwidowany w celu przekształcenia samorządowy zakład budżetowy zamyka księgi
rachunkowe na dzień zakończenia likwidacji, zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351).
2. W terminie nie później niż trzy miesiące po likwidacji samorządowego zakładu budżetowego
sporządzany jest bilans.
§ 4. Z dniem 1 stycznia 2021 r. tworzy się jednostkę budżetową – pod nazwą: Zarząd Cmentarzy
Komunalnych w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 26, zwaną dalej jednostką budżetową.
§ 5. Z dniem 1 stycznia 2021 r.:
1) mienie likwidowanego samorządowego zakładu budżetowego, według stanu na dzień likwidacji
przejmuje nowoutworzona jednostka budżetowa, o której mowa w § 4 Uchwały,
2) należności i zobowiązania likwidowanego samorządowego zakładu budżetowego według stanu na
dzień likwidacji przejmuje nowoutworzona jednostka budżetowa, o której mowa w § 4 Uchwały.

Id: 8E4E8068-7866-4974-B680-65C5B2BA7F8F. Podpisany

Strona 1

§ 6. Jednostka budżetowa sporządza bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2021 r. na podstawie
sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego.
§ 7. 1. Jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869, poz. 2245)
oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej
jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu
postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. z 2006 r. Nr 116,
poz. 783, Dz. U. z 2008 r., Nr 23 poz. 135).
2. Jednostka budżetowa pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Miejskiej Kraków
i pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu Gminy Miejskiej Kraków.
§ 8. Dyrektor likwidowanego samorządowego zakładu budżetowego w terminie do 21 dni
od dnia wejścia w życie niniejszej Uchwały przedstawi Prezydentowi Miasta Krakowa projekt planu
finansowego tworzonej jednostki budżetowej na 2021 r.
§ 9. 1. Jednostka budżetowa wskazana w § 4 przejmuje zobowiązania ze stosunków pracy
samorządowego zakładu budżetowego.
2. Pracownicy likwidowanego samorządowego zakładu budżetowego stają się z dniem
1 stycznia 2021 r. pracownikami jednostki budżetowej.
3. Zmiany organizacyjne w zakresie praw i obowiązków pracowniczych, o których mowa
w niniejszej uchwale, stanowią przejście zakładu pracy na innego pracodawcę w trybie art. 231
Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
§ 10. Jednostce budżetowej nadaje się Statut, określający organizację wewnętrzną i zasady
funkcjonowania jednostki budżetowej, stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa
Sławomir Pietrzyk
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Załącznik do uchwały Nr XLV/1204/20
Rady Miasta Krakowa
z dnia 16 września 2020 r.

STATUT
ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE
Dział I. Przepisy ogólne.
§ 1. Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, zwany dalej ZCK, jest samodzielną
jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Kraków, nie posiadającą osobowości prawnej,
działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa.
§ 2. 1. Siedzibą i obszarem działania ZCK jest Gmina Miejska Kraków.
2. Nadzór nad działalnością ZCK sprawuje Prezydent Miasta Krakowa.
Dział II. Przedmiot działalności.
§ 3. 1. ZCK zaspokaja zbiorowe potrzeby mieszkańców określone w art. 7 ust. 1 pkt 13
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.).
2. Przedmiotem działalności ZCK jest organizowanie, nadzorowanie i prowadzenie,
w ramach planu finansowego - w zakresie nie powierzonym do realizacji innym miejskim
jednostkom organizacyjnym, komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Krakowa
lub podmiotom, wszystkich spraw związanych z wykonywaniem na cmentarzach komunalnych
na terytorium Gminy Miejskiej Kraków zadań o których mowa w ustawie z dnia 31 stycznia
1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1473 ze zm.).
3. Zadania określone w ust. 2 realizowane będą w szczególności w zakresie:
1) zarządzania i administrowania cmentarzami komunalnymi, w tym:
a) przyjmowania zwłok i szczątków ludzkich do pochowania,
b) prowadzenia ewidencji pochowań,
c) utrzymania we właściwym stanie sanitarnym, estetycznym i technicznym
obiektów, urządzeń i terenów cmentarnych,
d) prowadzenia działań związanych z zagospodarowaniem, konserwacją i remontami
zieleni wysokiej i niskiej na terenach cmentarzy komunalnych,
e) współpracy z konserwatorem zabytków dotyczącej obiektów zabytkowych
zlokalizowanych na terenie cmentarzy komunalnych w zakresie prowadzenia
ewidencji obiektów, prac konserwatorskich i remontowych,
f) prowadzenia ksiąg cmentarnych,
g) urządzania cmentarzy i przygotowania miejsc pochówkowych, w tym miejsc do
ponownego pochówku,
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h) ekshumacji.
2) analizowania potrzeb rozwojowych w zakresie budowy i rozbudowy cmentarzy
komunalnych i obiektów cmentarnych oraz wnioskowanie o ich realizację;
3) realizacji zadań zleconych w zakresie opieki, administrowania, prac remontowych
i konserwacyjnych grobów, pomników, tablic pamięci i innych obiektów mających
wartość pamiątek historycznych wraz z ich otoczeniem, wskazanym przez Gminę Miejską
Kraków, znajdujących się na cmentarzach komunalnych;
4) świadczenia usług grabarskich;
5) opracowywania planów rzeczowych i finansowych dla działalności jednostki;
6) inicjowania pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na realizację zadań
gminy;
7) rozpatrywania skarg i wniosków w zakresie działalności ZCK.
§ 4. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań statutowych ZCK:
1) współpracuje z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa, innymi jednostkami
organizacyjnymi Gminy Miejskiej Kraków oraz właściwymi organami jednostek
pomocniczych Gminy Miejskiej Kraków,
2) przedstawia właściwej w sprawach gospodarowania nieruchomościami komórce Urzędu
Miasta Krakowa propozycje nabycia nieruchomości przeznaczonych na potrzeby cmentarzy
komunalnych,
3) współpracuje z innymi podmiotami.
§ 5. Przedmiotem pozostałej działalności ZCK jest:
1) wykonywanie zadań na rzecz obronności kraju związanych z zakresem swojej właściwości,
nie powierzonych do realizacji innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Kraków,
2) udział w akcjach prowadzonych w ramach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności
w zakresie objętym niniejszym statutem.
Dział III. Organizacja i zarządzanie.
§ 6. 1. Na czele ZCK stoi Dyrektor, który kieruje jednostką jednoosobowo i ponosi pełną
odpowiedzialność za całokształt jej pracy oraz osiągnięte przez tę jednostkę wyniki.
2. Z Dyrektorem ZCK stosunek pracy nawiązuje i rozwiązuje Prezydent Miasta Krakowa
na podstawie przepisów ustawy o pracownikach samorządowych. Czynności z zakresu prawa
pracy wobec Dyrektora ZCK wykonuje Prezydent Miasta Krakowa.
3. Dyrektor reprezentuje Gminę Miejską Kraków przed sądami powszechnymi, sądami
administracyjnymi, jak również innymi organami orzekającymi w sprawach objętych zakresem
działania ZCK na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Krakowa.
Dyrektor jest upoważniony do udzielania dalszych pełnomocnictw.
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§ 7. Szczegółowy zakres działania ZCK, w tym strukturę organizacyjną, określa regulamin
organizacyjny nadawany przez Dyrektora ZCK.
§ 8. 1. ZCK jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. W imieniu ZCK
wszelkie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wykonuje Dyrektor ZCK.
2. Zastępców Dyrektora ZCK zatrudnia Dyrektor ZCK.
3. Regulamin pracy i wynagrodzeń pracowników ZCK wprowadza Dyrektor ZCK.
Dział IV. Gospodarka finansowa.
§ 9. 1. ZCK jest jednostką budżetową i działa na zasadach określonych w ustawie z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Podstawą działania ZCK jest roczny plan finansowy, zgodny z uchwalonym budżetem
Gminy Miejskiej Kraków.
3. Środki będące podstawą planu finansowego ZCK, przekazywane są na rachunek ZCK
prowadzony przez bank wybrany do obsługi budżetu Gminy Miejskiej Kraków i są
wykorzystywane do wysokości tego planu finansowego.
Dział V. Postanowienia końcowe.
§ 10. Zmiany statutu dokonywane są w trybie i na zasadach obowiązujących dla jego
nadania.
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