
UCHWAŁA NR XXXVI/260/10
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH

z dnia 8 lipca 2010 r.

w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Pyzdrach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala, 
co następuje:

§ 1

 Nadaje  Statut  Zakładowi  Gospodarki  Komunalnej,  Mieszkaniowej  i  Usług  Wodno  – 
Kanalizacyjnych w Pyzdrach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Usług Wodno –Kanalizacyjnych w Pyzdrach.

§ 3

Traci  moc uchwała Rady Miejskiej  w Pyzdrach Nr XXVI/140/96 z dnia 30 grudnia 1996 r.  w 
sprawie uchwalenia Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno – 
Kanalizacyjnych w Pyzdrach.

§ 4

 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

 
                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej w Pyzdrach

                                                  /-/ Mieczysław Podlewski



Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/260/10
Rady Miejskiej w Pyzdrach

z dnia 8 lipca 2010 r.

Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Usług Wodno - Kanalizacyjnych w Pyzdrach

DZIAŁ I.

Postanowienia ogólne

§ 1

Zakład  budżetowy  –  “Zakład  Gospodarki  Komunalnej,  Mieszkaniowej  i  Usług  Wodno-
Kanalizacyjnych w Pyzdrach” działa na podstawie:

1. Uchwały Nr XXV/134/96 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 13 grudnia 1996 roku w sprawie 
utworzenia  zakładu budżetowego pod nazwą  Zakład  Gospodarki  Komunalnej,  Mieszkaniowej  i 
Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach – zwanym dalej Zakładem.

2. Ustaw regulujących sprawy:
- prowadzenia gospodarki komunalnej,
- finansów publicznych,
- funkcjonowania samorządu gminnego.

3. Przepisów wykonawczych dotyczących działalności zakładów budżetowych.

§ 2

1. Zakład jest zakładem budżetowym Gminy Pyzdry.

2. Siedzibą Zakładu jest miasto Pyzdry.

3. Bezpośredni nadzór nad Zakładem sprawuje Burmistrz Pyzdr.

§ 3

Zakład posługuje się pieczątką z napisem „Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług 
Wodno –Kanalizacyjnych w Pyzdrach”.

DZIAŁ II

Cele i zadania Zakładu

§ 4

1. Zakład realizuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżąc e i 
nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie 
dostępnych.



2. Do zadań Zakładu należą zadania gminy w zakresie:
- gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
- dróg, ulic mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, 
utrzymania  czystości  i  porządku  oraz  urządzeń  sanitarnych  i  unieszkodliwiania  odpadów 
komunalnych, zaopatrzenia w energię cieplną ,
- lokalny transport zbiorowy,
- targowisk i hal targowych,
- zieleni gminnej i zadrzewień,
- kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

DZIAŁ III

Gospodarka finansowa

§ 5

Podstawę gospodarki finansowej Zakładu stanowi plan finansowy określający przychody i koszty w 
układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej, a także dotacje z budżetu i stan środków obrotowych.

§ 6

1. Koszty swojej działalności Zakład ponosi z przychodów własnych oraz z przyznanej z budżetu 
Gminy dotacji przedmiotowej lub celowej.

2. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1 określa Rada Miejska w Pyzdrach.

§ 7

1. Zakład prowadzi pełną rachunkowość budżetową oraz sporządza sprawozdania z realizacji planu, 
o którym mowa w § 5 niniejszego Statutu.

2. Okresem rozliczeniowym z budżetem Gminy jest rok kalendarzowy.

§ 8

Zakład wyposażony jest  w mienie gminne w zakresie  niezbędnym do prowadzenia działalności 
statutowej.

DZIAŁ IV

Organizacja zakładu

§ 9

1. Zakładem kieruje i odpowiada za całokształt jego działalności Kierownik Zakładu.

2. Kierownika zatrudnia, na podstawie umowy o pracę i zwalnia Burmistrz Pyzdr.



3. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika Zakładu w rozumieniu Kodeksu Pracy jest Burmistrz 
Pyzdr.

§ 10

Kierownik  Zakładu  jest  bezpośrednio  odpowiedzialny  za  powierzony  majątek,  prawidłową 
eksploatację i konserwację sprzętu, pracę podległych pracowników oraz zabezpieczenia frontu prac 
Zakładu i inne czynności określone ustawami i innymi przepisami prawnymi.

§ 11

 Do zakresu działań kierownika należy w szczególności:
- określenie wewnętrznej organizacji Zakładu w formie regulaminu,
- reprezentowanie Zakładu na zewnątrz,
- prowadzenie polityki kadrowej (zatrudnianie i zwalnianie pracowników, opracowywanie zakresu 
czynności dla
- prowadzenie polityki kadrowej (zatrudnianie i zwalnianie pracowników, opracowywanie zakresu 
czynności dla pracowników),
-  dysponowanie  składnikami  majątku  przekazanymi  do  dyspozycji  Zakładu  i  funduszami  w 
granicach obowiązujących przepisów,
- przedkładanie Burmistrzowi bieżących informacji na temat stanu finansowego Zakładu i realizacji 
planów, o których mowa w niniejszym statucie. 

§ 12

Do dokonania  w imieniu Zakładu czynności  prawnych,  nieprzekraczających zwykłego zarządu, 
uprawniony jest Kierownik lub osoba przez niego upoważniona. Czynności mogące spowodować 
dla Zakładu powstanie zobowiązań  majątkowych wymagają  kontrasygnaty głównego księgowego 
Zakładu.

§ 13

Struktura organizacyjna Zakładu:
1. Pracownicy administracyjni:
1) Kierownik Zakładu
2) Główny Księgowy
3) Księgowy
2. Pracownicy techniczni i obsługa:
1) Pracownicy oczyszczalni
2) Pracownicy wodociągów
3) Pracownicy oczyszczania miasta i zieleni
4) Pracownicy infrastruktury

§ 14

1. Strukturę  organizacyjną  Zakładu, zasady działania jego komórek organizacyjnych oraz podział 
czynności,  zakres  obowiązków,  uprawnień  i  odpowiedzialności  pracowników  Zakładu  określa 
Kierownik Zakładu w regulaminie organizacyjnym.

2. Zasady wynagradzania pracowników Zakładu określają odrębne przepisy.



DZIAŁ V

Postanowienia końcowe

§ 15

1. Zmiana zakresu działalności lub likwidacja Zakładu może nastąpić  uchwałą  Rady Miejskiej w 
Pyzdrach.

2. Niniejszy Statut uchwala i dokonuje w nim zmian Rada Miejska w Pyzdrach.

3. W sprawach związanych z funkcjonowaniem Zakładu a nieuregulowanych niniejszym Statutem, 
stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, dotyczące zakładów budżetowych.

4. Statut obowiązuje z dniem określonym w uchwale o jego nadaniu.

Uzasadnienie

W związku  ze  zmianą  przepisów  ustawy  o  finansach  publicznych  należało  dostosować  Statut 
Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach do 
obowiązujących aktów prawnych.


