
UCHWAŁA NR XLIII/675/17
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu „Cmentarzowi Miejskiemu” 
w Białymstoku.

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały w sprawie nadania statutu „Cmentarzowi Miejskiemu” 
w Białymstoku.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie obwieszczenia Rady Miasta Białystok w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu „Cmentarzowi Miejskiemu” w Białymstoku, 
zgodnie z brzmieniem określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Krzysztof Gromko
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Załącznik do Uchwały Nr XLIII/675/17

Rady Miasta Białystok

z dnia 27 listopada 2017 r.

OBWIESZCZENIE
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu „Cmentarzowi Miejskiemu” 

w Białymstoku.

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst 
jednolity uchwały Nr LVII/753/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie nadania 
statutu „Cmentarzowi Miejskiemu” w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 190, poz. 2374) 
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XXIII/249/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 lutego 2012 r. zmieniającą uchwałę 
w sprawie nadania statutu „Cmentarzowi Miejskiemu” w Białymstoku oraz uchwałę w sprawie utworzenia 
zakładu budżetowego pod nazwą „Cmentarz Miejski” w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. 
poz. 1015);

2) uchwałą Nr XXVIII/450/16 Rady Miasta Białystok z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie 
nadania statutu „Cmentarzowi Miejskiemu" w Białymstoku oraz uchwałę w sprawie utworzenia zakładu 
budżetowego pod nazwą „Cmentarz Miejski” w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 4866).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 4-5 uchwały Nr XXIII/249/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 lutego 2012 r. zmieniającej uchwałę 
w sprawie nadania statutu „Cmentarzowi Miejskiemu” w Białymstoku oraz uchwałę w sprawie utworzenia 
zakładu budżetowego pod nazwą „Cmentarz Miejski” w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. 
poz. 1015), które stanowią:

„§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.”;

2) § 3-4 uchwały Nr XXVIII/450/16 Rady Miasta Białystok z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę 
w sprawie nadania statutu „Cmentarzowi Miejskiemu" w Białymstoku oraz uchwałę w sprawie utworzenia 
zakładu budżetowego pod nazwą „Cmentarz Miejski” w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. 
poz. 4866), które stanowią:

„§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2017 r.”.
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3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Krzysztof Gromko
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Załącznik do obwieszczenia

Rady Miasta Białystok

z dnia 27 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR LVII/753/10

RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU 

z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie nadania statutu „Cmentarzowi Miejskiemu” w Białymstoku

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 18751)) uchwala się, co następuje:

§ 1. „Cmentarzowi Miejskiemu” w Białymstoku nadaje się statut, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Traci moc § 10 ust. 1 uchwały Nr XXXVII/372/92 Rady Miejskiej w Białymstoku z dnia 6 lipca 1992 r. 
w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Cmentarz Miejski” w Białymstoku i § 1 ust. 2 uchwały Nr 
L/525/93 Rady Miejskiej w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 1993 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia 
zakładu budżetowego pod nazwą „Cmentarz Miejski” w Białymstoku oraz uchwała Nr LX/718/06 Rady Miejskiej 
Białegostoku z dnia 28 sierpnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod 
nazwą „Cmentarz Miejski” w Białymstoku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego.

1) Uwzględniono tekst jednolity wymienionej ustawy.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/753/10

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 24 czerwca 2010 r.

Statut "Cmentarza Miejskiego" w Białymstoku

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. 1) „Cmentarz Miejski” w Białymstoku jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy Białystok, 
nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie samorządowego zakładu budżetowego na terenach 
cmentarzy w Białymstoku oraz w Karakulach gm. Supraśl. Siedzibą „Cmentarza Miejskiego” jest Miasto 
Białystok.

2. 2)      „Cmentarz Miejski” zwany dalej Zakładem został utworzony na podstawie uchwały Nr XXXVII/372/92 
Rady Miejskiej w Białymstoku z dnia 6 lipca 1992 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą 
„Cmentarz Miejski” w Białymstoku (z późn. zm.).

3. Zakład działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

2) 3) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

4) 4) ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, 
poz. 687 z późn. zm.);

5) 5) (skreślony);

6) niniejszego Statutu;

7) innych przepisów prawa.

Rozdział 2.
Zakres działania i mienie Zakładu

§ 2. Do zakresu działania Zakładu należy w szczególności:

1) prowadzenie prac związanych z grzebaniem zmarłych;

1) W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 1 lit. a uchwały Nr XXIII/249/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 lutego 2012 r. 
zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu „Cmentarzowi Miejskiemu” w Białymstoku oraz uchwałę w sprawie 
utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Cmentarz Miejski” w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 1015), 
która weszła w życie z dniem 11 kwietnia 2012 r., z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 1 lit. a uchwały Nr XXIII/249/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 lutego 2012 r. 
zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu „Cmentarzowi Miejskiemu” w Białymstoku oraz uchwałę w sprawie 
utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Cmentarz Miejski” w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 1015), 
która weszła w życie z dniem 11 kwietnia 2012 r., z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 1 lit. b uchwały Nr XXIII/249/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 lutego 2012 r. 
zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu „Cmentarzowi Miejskiemu” w Białymstoku oraz uchwałę w sprawie 
utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Cmentarz Miejski” w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 1015), 
która weszła w życie z dniem 11 kwietnia 2012 r., z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 1 lit. c uchwały Nr XXIII/249/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 lutego 2012 r. 
zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu „Cmentarzowi Miejskiemu” w Białymstoku oraz uchwałę w sprawie 
utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Cmentarz Miejski” w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 1015), 
która weszła w życie z dniem 11 kwietnia 2012 r., z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

5) Skreślony przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XXVIII/450/16 Rady Miasta Białystok z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę 
w sprawie nadania statutu „Cmentarzowi Miejskiemu” w Białymstoku oraz uchwałę w sprawie utworzenia zakładu 
budżetowego pod nazwą „Cmentarz Miejski” w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 4866), która weszła 
w życie z dniem 6 stycznia 2017 r., z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2017 r.
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2) wykonywanie ekshumacji zwłok i szczątków ludzkich, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3) administracyjna obsługa pogrzebów, pobieranie należnych opłat i prowadzenie ksiąg ewidencyjnych 
cmentarzy;

4) utrzymanie w należytym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym obiektów, urządzeń i terenów 
cmentarnych;

5) zlecanie i finansowanie zadań inwestycyjnych na terenie cmentarzy;

6) 6)    (skreślony).

§ 3. 1. Mieniem Zakładu jest mienie komunalne przekazane przez Miasto Białystok w trwały zarząd.

2. Mieniem Zakładu jest także mienie nabyte przez Zakład w celu wykonywania zadań statutowych.

Rozdział 3.
Organizacja Zakładu

§ 4. 1. Działalnością Zakładu kieruje Kierownik przy pomocy głównego księgowego oraz podległych komórek 
organizacyjnych.

2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Kierownika dokonuje Prezydent Miasta Białegostoku.

3. Prezydent Miasta Białegostoku udziela Kierownikowi pełnomocnictwa do działania i podejmowania 
czynności w zakresie zarządzania mieniem Zakładu.

4. Zakład jest pracodawcą samorządowym w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
(Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), a Kierownik dokonuje wobec pracowników wszelkich czynności 
z zakresu prawa pracy.

5. Szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu oraz podział zadań ustala Kierownik.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 5. 1. 7) Zakład prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla samorządowych zakładów 
budżetowych.

2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy.

3. Zakład może otrzymywać dotacje z budżetu Miasta Białegostoku.

4. Zakład prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5a. 8) 1. W terminie 15 dni od daty złożenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Zakład wpłaca 
jednorazowo do budżetu nadwyżkę środków obrotowych ustaloną na koniec roku budżetowego. Jednocześnie 
nie ustala się zaliczkowych wpłat do budżetu.

2. Faktyczny stan środków obrotowych Zakładu na koniec roku ustala się jako różnicę między sumą stanu 
środków obrotowych na początek roku i przychodów należnych związanych z prowadzoną działalnością a sumą 
opłaconych kosztów, zobowiązań i nieponiesionych wydatków na inwestycje finansowane ze środków własnych, 
ujętych w zatwierdzonym planie finansowym Zakładu.

6) Skreślony przez § 1 pkt 2 uchwały Nr XXVIII/450/16 Rady Miasta Białystok z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę 
w sprawie nadania statutu „Cmentarzowi Miejskiemu” w Białymstoku oraz uchwałę w sprawie utworzenia zakładu 
budżetowego pod nazwą „Cmentarz Miejski” w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 4866), która weszła 
w życie z dniem 6 stycznia 2017 r., z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2017 r.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 2 lit. a uchwały Nr XXIII/249/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 lutego 2012 r. 
zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu „Cmentarzowi Miejskiemu” w Białymstoku oraz uchwałę w sprawie 
utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Cmentarz Miejski” w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 1015), 
która weszła w życie z dniem 11 kwietnia 2012 r., z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

8) Dodany przez § 2 pkt 2 lit. b uchwały Nr XXIII/249/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 lutego 2012 r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie nadania statutu „Cmentarzowi Miejskiemu” w Białymstoku oraz uchwałę w sprawie utworzenia zakładu 
budżetowego pod nazwą „Cmentarz Miejski” w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 1015), która weszła 
w życie z dniem 11 kwietnia 2012 r., z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.
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§ 5b. 9) 1. Zakład może otrzymać od Miasta Białystok środki finansowe wynikające z rozliczenia podatku od 
towarów i usług, z tym, że ich wysokość nie może być wyższa niż wynikająca z rozliczenia tego podatku 
związanego z tym Zakładem – nie później niż po upływie 60 dni od dnia złożenia deklaracji VAT-7 do Urzędu 
Skarbowego za okres, którego rozliczenie dotyczy.

2. Zakład przekaże na wskazany rachunek bankowy Miasta Białystok środki finansowe wynikające 
z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z tym Zakładem, stanowiące nadwyżkę podatku należnego 
nad naliczonym, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który deklaracja VAT-7 
jest sporządzana.

Rozdział 5.
System kontroli wewnętrznej

§ 6. 1. W Zakładzie działa zorganizowany system kontroli wewnętrznej zapewniający legalność, gospodarność, 
celowość, rzetelność a także przejrzystość i jawność podejmowanych działań.

2. System kontroli wewnętrznej działa na zasadach określonych w szczegółowym regulaminie kontroli 
wewnętrznej ustalonym przez Kierownika.

3. Ogólny nadzór nad działaniem systemu kontroli wewnętrznej sprawuje Kierownik, który odpowiada za 
zorganizowanie tego systemu i jego prawidłowe funkcjonowanie.

Rozdział 6.
Nadzór nad Zakładem

§ 7. 1. Nadzór nad działalnością Zakładu w zakresie swojej kompetencji sprawują organy Gminy Białystok.

2. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Zakładu z budżetem Miasta przeprowadza Skarbnik Miasta.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 8. 1. Kierownik Zakładu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.

2. Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

9) Dodany przez § 1 pkt 3 uchwały Nr XXVIII/450/16 Rady Miasta Białystok z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę 
w sprawie nadania statutu „Cmentarzowi Miejskiemu” w Białymstoku oraz uchwałę w sprawie utworzenia zakładu 
budżetowego pod nazwą „Cmentarz Miejski” w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 4866), która weszła 
w życie z dniem 6 stycznia 2017 r., z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2017 r.
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