
Uchwala Nr IVI17111
Rady Gminy Strzeleczki
z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakladu Gospodarki Komunalnej w Strzeleczkach.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.h i art. 40 ust.2 pkt.2, w zwiazku z art.7 ust.1 pkt.3
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,Nr 214, poz.
1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055,Nr 116,poz.
1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441,Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17,poz. 128 i Nr 181,poz.
1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180,poz.
1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz.
142 i 146,Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043) oraz art. 14 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Oz.U. Nr 157, poz. 1240, zm. z 201Or.Nr 28,
poz. 146,Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Gminy Strzeleczki
uchwala, co nastepuje:

§ 1. Uchwala sie:

"Statut Gminnego Zakladu Gospodarki Komunalnej w Strzeleczkach".

Dzial I

Postanowienia ogólne.

§ 1. Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej w Strzeleczkach, zwany dalej Zakladem
zostal utworzony na podstawie Uchwaly Nr XXIXI168/97 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27
czerwca 1997 r. w sprawie utworzenia komunalnego zakladu budzetowego i dziala na pod-
stawie: .

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Oz.U. Nr 157, poz. 1240)oraz
przepisów wykonawczych do niej,

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Oz.U z 2001r.Nr 142, poz. 1591
z póznozm.),

3) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Oz.U. z 1997r.Nr. 9, pozA3
z póznozm.), . .

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzadowych (Dz.U. Nr 223, poz.
1458),

5) niniejszego Statutu.

§ 2.1. Siedziba Zakladu jest miejscowosc 47-364 Strzeleczki, Rynek 4.
2. Zaklad jest jednostka organizacyjna Gminy Strzeleczki. .
3. Jest samorzadowym zakladem budzetowym.
4. Bezposredni nadzór nad dzialalnoscia Zakladu sprawuje Wójt Gminy Strzeleczki.
5. Zaklad nie posiada osobowosci prawnej.
6. Terenem dzialania Zakladu jest Gmina Strzeleczki.
7. Zaklad wykonuje zadania odplatnie, pokrywajac koszty swej dzialalnosci z przychodów

wlasnych i dotacji z budzetu gminy.
Dzial II
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Zakres dzialania

§ 3. Zaklad wykonuje zadania majace na celu zaspakajanie zbiorowych potrzeb miesz-
kai1cóWGminy Strzeleczki w zakresie:
1) zaopatrzenia w wode.
2) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami uzytkowymi.
3) gospodarki odpadami.
4) utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy.

§ 4. Przedmiotem dzialania Zakladu w zakresie zaopatrzenia mieszkaI1cóww wodejest
zabezpieczenie sprawnej eksploatacji sieci wodociagowych rozdzielczych wraz z przylaczami
w celu zapewnienia ciaglych dostaw wody dla odbiorców, a w szczególnosci:

a) prowadzenie gospodarki wodomierzowej,
b) dostarczanie wody osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organiza-

cyjnym nie posiadajacym osobowosci prawnej,
c) przeprowadzanie okresowej kontroli i konserwacji hydrantów,
d) dokonywanie okresowych odczytów stanu poboru wody wraz z kontrola nalezytego

zabezpieczenia wodomierzy przed kradzieza wody,

e) ustalanie warunków wykonania nowych przylaczy wodociagowych, oraz zawarcia .8
stosownych umów,

f) wspólpraca ze Zwiazkiem Gmin "AQUA SILESIA" z siedziba w Strzeleczkach, jako
producentem i dostawca wody.
§ 5. Przedmiotem dzialania Zakladu w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospoda-

rowania lokalami uzytkowymi jest prowadzenie spraw dotyczacych lokali mieszkalnych i
uzytkowych, a w szczególnosci:

a) zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych i uzytkowych,
b) eksploatacja i utrzymanie w nalezytym stanie technicznym budynków i kontroli wyko-

rzystania lokali,
c) dokonywanie czynnosci konserwacyjnych oraz napraw i remontów biezacych budyn-

ków,
d) wykonYWailieokresowych przegladów teclmicznych i wentylacyjnych budynków,
e) zapewnienie oclu'onyprzeciwpozarowej budynków,
f) egzekwowanie warunków wykonywania umów,
g) przyjmowanie oplat czynszowych i ilmych naleznosci za swiadczenia dodatkowe

zwiazane z najmem lokali mieszkalnych i uzytkowych, 8h) prowadzenie innych spraw zwiazanych z prawidlowym i efektywnym gospodarowa-
niem lokalami mieszkalnymi, uzytkowymi, garazami i przyleglymi do nich terenami,
a takze zapewnienie prawidlowej obslugi w zakresie niezbednych uslug i dostaw do
tych lokali.
§ 6. Przedmiotem dzialania w zakresie gospodarki odpadami jest prowadzenie spraw

zwiazanych z odpadami stalymi i plynnymi, a w szczególnosci:
a) odbiór nieczystosci stalych i plYlmychz budynków komunalnych i uzytkowych,

w zakresie powierzonego w trwaly zarzad mienia
b) administrowanie oczyszczalnia scieków ( Mini Blok) w Zielinie,
c) okresowe badanie scieków z oczyszczalni w Zielinie,
d) prowadzenie rejestru przyjetych scieków do oczyszczalni,
e) wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego i funkcjonowania oczyszczal-

111,

g) prowadzenie pozostalych spraw dotyczacych usuwania i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych zwiazanych z realizacja powierzonych przez Gmine Zadal1.
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§ 7. Przedmiotem dzialania Zakladu w zakresie utrzymania czystosci i porzadku na te-
renie Gminyjest w szczególnosci: .

a) utrzymanie czystosci i porzadku na przystankach autobusowych, oraz placach, chod-
nikach i terenach zielonych nalezacych do Gminy Strzeleczki.

b) przekazywanie bezdomnych zwierzat do schroniska dla zwierzat,
c) usuwanie zwlok bezdomnych zwierzat i przekazywanie do utylizacji,
d) utrzymanie czystosci i porzadku na terenach przynaleznych do budynków komunal-

nych, uzytkowych i uzytecznosci publicznej przekazanych Zakladowi w trwaly za-
rzad.

Dzial III

Organizacja i zasady kierowania.

§ 8. 1. Zakladem zarzadza i reprezentuje go na zewnatrz Kierownik Zakladu.
2. Kierownika Zakladu zatrudnia, zwalnia i wykonuje wobec niego CZYlIDosciz zakresu pra

wa pracy Wójt Gminy Strzeleczki.
3. Kierownik Zakladu dziala jednoosobowo na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez

Wójta Gminy Strzeleczki.
4. Za prawidlowa organizacje i funkcjonowanie Zakladu Kierownik odpowiada przed Wój

tem Gminy Strzeleczki.
5. Do obowiazkówKierownikanalezyw szczególnosci: .

a) zapewnienie prawidlowego fWlkcjonowaniaZakladu i kierowanie jego dzialalnoscia,
b) racjonalne gospodarowanie mieniem pozostajacym w dyspozycji Zakladu,
c) opracowanie i realizacja planów finansowych,
d) dysponowanie srodkami finansowymi zakladu w zakresie otrzymanego pelnomocnic-

twa,
e) kontrola zarzadcza,
f) wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników zakladu,
g) wydawanie w oparciu o obowiazujace akty normatywne zarzadzen wewnetrznych, in-

strukcji i regulaminów,
6. W razie nieobecnosci Kierownika Zakladu jego obowiazki wykonuje osoba upowazniona

przez Kierownika.

§ 9. Organizacje wewnetrzna oraz zakres dzialania poszczególnych stanowisk ustala
Kierownik Zakladu w Regulaminie Organizacyjnym zatwierdzonym przez Wójta Gminy.

Dzial IV

Gospodarka finansowa i mienie Zakladu.

§ 10. 1. Zaklad dziala na podstawie przepisów okreslonych dla samorzadowych za-
kladów budzetowych.
2. Podstawa gospodarki finansowej Zakladu jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez

Kierownika Zakladu obejmujacy przychody i koszty.
3. Zaklad posiada odrebny rachunek bankowy.
4. Zaklad prowadzi gospodarke finansowa na zasadach okreslonych w ustawie o finansach

publicznych dla samorzadowych zakladów budzetowych.
5. Zaklad prowadzi rachunkowosc zgodnie z wymogami okreslonymi ustawie o rachunkowo-

sci, ustawie o finansach publicznych i wydanych do nich przepisach wykonawczych oraz
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sporzadza wedlug zasad tam podanych sprawozdania finansowe.
6. Zródlem finansowania zakladu sa dochody uzyskiwane za odplatne wykonywanie uslug

okreslonych statutowo oraz z dotacji z budzetu gminy. _

7. Mienie uzytkowane przez Zaklad stanowi wlasnosc Gminy Strzeleczki.

Dzial V

Postanowienia koÓ.cowe.

§ 11. Zaklad uzywa podluznej-pieczeci z nazwa Zakladu w pelnym brzmieniu, adre-
sem oraz numerem NIP i REGON o tresci:

Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej
47-364 Strzeleczki, ul. Rynek 4

NIP 755-15-93-577, Regon 531312040

§ 12. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie stosuje sie ogólnie obo-
wiazujace przepisy prawne zwiazane z przedmiotem dzialania zakladu.

§ 13. Zmiany w statucie wprowadzane sa w trybie wlasciwym dla jego uchwalenia.
8

§ 14. Kierownik Zakladu ponosi odpowiedzialnosc za przestrzeganie niniejszego sta-
tutu.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Strzeleczki.

§ 3. Traci moc uchwala Nr XX/151/04 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 czerwca 2004r.
w sprawie uchwalenia Statutu GmilUlegoZakladu Gospodarki Komunalnej w Strzeleczkach.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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