
Uchwała Nr VI/38/07
Rady Miasta Dynowa z dnia 23 marca 2007 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 25 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) uchwala się co 
następuje:

§ 1.

Uchwala się Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie, w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały.

 § 2. 

Tracą moc:
1. Uchwała Nr XVIII/112/04 Rady Miasta  Dynowa z dnia  23 stycznia  2004 roku w sprawie 

utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie.
2. Uchwała Nr XLVIII/263/06 Rady Miasta Dynowa z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XVIII/112/04 Rady Miasta  Dynowa z dnia  23 stycznia  2004 roku w 
sprawie  utworzenia  zakładu  budżetowego  pod  nazwą  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  w 
Dynowie.

§ 3. 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Dynowie oraz miejscach publicznych.

 

                                                                                                
                                                                                                Załącznik 



                                                                                                do Uchwały Nr VI/38/07
                                                                                                Rady Miasta Dynowa
                                                                                                z dnia 23 marca 2007 roku 

STATUT
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DYNOWIE

Rozdział  I

Postanowienia ogólne.

§1

Zakład działa na podstawie :
      1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz.U. z 2001 r.
          Nr 142 , poz. 1591 ze  zm. )
      2. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2006 r. Nr 129
          poz. 902  ze zm. )
      3. ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005  r. ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 
          2104  ze zm.)
      4. ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( tekst jedn. Dz.U. z 1997 r.
         Nr. 9 poz. 43 ze  zm. )
     5. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  ( tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz.
         628  ze zm. )
     6. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (  Dz.U. 
         z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze  zm. )
     7. ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
         (  Dz.U. z  2005 r. Nr 236  poz. 2008 ze  zm. )
     8. ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym
         odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z  2006 r. nr 123,  poz.  858  ze zm.)

§ 2

     1. Siedzibą Zakładu jest miasto Dynów .
     2. Terenem działania Zakładu jest miasto Dynów i inne gminy.
     3. Nadzór nad działalnością zakładu sprawuje Burmistrz Miasta Dynowa.
     4. Mienie będące  w zarządzie Zakładu oraz majątek nabyty w trakcie jego działalności
         pozostaje mieniem komunalnym i może być wykorzystywany wyłącznie do  
         prowadzenia działalności statutowej .



Rozdział  II

Cele i zadania Zakładu

§ 3

Zakład wykonuje zadania użyteczności publicznej gminy, których celem jest bieżące
i nieprzerwane zaspokojenia zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług 
powszechnie dostępnych .

§ 4

1. Do zadań Zakładu należy:
    1) administracja komunalnymi  zasobami mieszkaniowymi oraz komunalnymi lokalami 
        użytkowymi,.
    2) oczyszczanie miasta, konserwacja i budowa zieleni miejskiej,
    3) utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta,
    4) prowadzenie składowiska odpadów komunalnych i zbieranie nieczystości stałych 
        i płynnych,
     5) produkcja wody i konserwacja urządzeń wodnych, sieci wodociągowych i stacji 
         uzdatniania wody,
     6) przyjmowanie i oczyszczanie ścieków na oczyszczalni miejskiej, sprawdzanie jakości 
         ścieków oczyszczonych,
     7) konserwacja sieci i urządzeń kanalizacyjnych  wraz z przepompowniami ścieków,
     8) świadczenie usług pogrzebowych i utrzymanie cmentarza komunalnego,

2. Oprócz działalności statutowej Zakład może prowadził działalność gospodarczą
    o profilu zbliżonym do działalności statutowej  wyłącznie w zakresie użyteczności
    publicznej.

Rozdział  III

Gospodarka finansowa

§ 5

1 Zakład jest zakładem budżetowym i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach 
   określonych  w ustawie o finansach publicznych i wydanych na jej podstawie przepisach 
   wykonawczych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy przygotowany 
    przez Dyrektora Zakładu obejmujący przychody i rozchody, stan środków obrotowych
    i rozliczanie z budżetem miasta , zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta Dynówa.

3.Źródłami przychodu Zakładu są:
   - opłaty za  świadczone usługi
   - dotacje z  budżetu 
   - inne przychody
4. Rozchodami Zakładu są koszty  funkcjonowania Zakładu.



5. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy

Rozdział  IV

Struktura Zakładu

§ 6

1.  Na czele Zakładu stoi Dyrektor, który kieruje jego działalnością, ponosi odpowiedzialność
     za majątek i całokształt jego funkcjonowania.
2.  Dyrektor Zakładu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez  
     Burmistrza Miasta Dynów, które określa zakres przyznanych  uprawnień i powierzonych  
     obowiązków.
3. Czynności prawne powodujące powstanie zobowiązań pieniężnych wymagają  
    kontrasygnaty  Głównego Księgowego Zakładu.
4.  Dyrektora Zakładu powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Dynowa.
5. Szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu określa Regulamin Organizacyjny 
    zatwierdzony przez Dyrektora Zakładu.
6. Dyrektor  zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami w ramach obowiązujących
    przepisów.

Rozdział  V

Postanowienia końcowe

§ 7

Dyrektor  Zakładu przedkłada Burmistrzowi Miasta Dynów wnioski w sprawie opłat 
za świadczone usługi.

§ 8

1.  Statut Zakładu uchwala Rada Miasta Dynowa.
2.  Zmiany statutu wprowadzane są w trybie obowiązującym przy jego uchwalaniu.


