
ZAŁĄCZNIK  

                                                                             DO UCHWAŁY NR 272/XLVIII/06  

                                                                             RADY MIEJSKIEJ  

                                                                             W KROŚNIEWICACH  

                                                                             Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2006R.  

   

   

STATUT MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
I MIESZKANIOWEJ W KROŚNIEWICACH  

   

I. Postanowienia ogólne  

    § 1 .  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach zwany 
później „Zakładem” działa na podstawie:  

1. uchwały Nr 114/XVII/92 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 25.05.1992 roku w 
sprawie: likwidacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Krośniewicach i utworzenia Zakładu BudŜetowego;  

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

3. ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 
z póź . zm . );  

4. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź . 
zm. ).  

   

    § 2 . Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach jest 
jednostką sektora finansów publicznych która:  

a) odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania,  

b) pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych.  

Zakład moŜe otrzymywać z budŜetu dotacje przedmiotowe oraz podmiotowe, jak równie 
dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.  

   



    § 3 . Zakład nie posiada osobowości prawnej. Zakładem Kieruje Dyrektor, który działa 
jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Gminy Krośniewice.  

   

    § 4 . Zakład jest jednostką gospodarczą, powołaną do zarządzania zasobami Gminy 
Krośniewice, oraz do świadczenia usług na rzecz ludności w następującym zakresie:  

1. utrzymania i konserwacji oraz naprawy wodociągów gminnych wraz z przyłączami;  

2. utrzymania, obsługi i konserwacji stacji uzdatniania wody w Krośniewicach oraz stacji 
uzdatniania wody w Nowem;  

3. utrzymania i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej;  

4. utrzymania, obsługi i konserwacji gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Pawlikowice wraz z przepompowniami ścieków;  

5. utrzymania i eksploatacji składowiska odpadów w miejscowości Franki;  

6. zbiórki i transportu odpadów ;  

7. administrowania, konserwacji i naprawy komunalnych budynków;  

8. budowy, przebudowy, utrzymania dróg gminnych, jezdni, chodników, mostów, przepustów 
z wyłączeniem dróg wewnętrznych;  

9. świadczenia usług transportowych samochodami dostawczymi i ciągnikami ;  

10. świadczenia usług asenizacyjnych ;  

11. świadczenia usług hydraulicznych;  

12. świadczenia usług budowlano - remontowych;  

13. budowy nowych sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych.  

   

    § 5.  1. Siedzibą Zakładu jest miejscowość Krośniewice. Biura zakładu znajdują się w 
Krośniewicach przy ul. Paderewskiego 3.  

2. Terenem działania Zakładu jest Gmina Krośniewice;  

3. Zakład moŜe prowadzić działalność usługową poza terenem Gminy Krośniewice;  

   

    § 6 . 1. Nadzór nad Zakładem sprawuje Rada Miejska w Krośniewicach.  



2. Dyrektor Zakładu przedstawia w terminie do dnia 15 listopada kaŜdego roku budŜetowego 
harmonogram prac wymienionych w § 4 na rok następny do zatwierdzenia przez Radę Gminy 
Krośniewice.  

3. Rada Gminy Krośniewice moŜe zatwierdzić środki finansowe związane z wykonywaniem 
zadań określonych w § 4.  

   

    § 7 .  1.  Zakład prowadzi działalność usługową, zgodnie z przepisami prawa, dobrymi 
obyczajami oraz kieruje się interesem społecznym.  

2.     Zakład podejmuje decyzje w zakresie swojej działalności po uzgodnieniu z organami 
gminy.  

   

    § 8 . Zakład sporządza samodzielnie roczny plan działalności gospodarczej na podstawie 
otrzymanych lub przewidywanych zleceń uwzględniając:  

1. wielkość środków przeznaczonych przez Radę Miejską w Krośniewicach;  

2. informacje o występujących zapotrzebowaniach na roboty komunalne ;  

3. kalkulacje wynikające z rachunku ekonomicznego;  

4. uzgodnienia z dostawcami oraz usługobiorcami.  

   

    § 9 . Zakład ustala samodzielnie wewnętrzną organizację i stan zatrudnienia. 
Wynagrodzenie Dyrektora Zakładu ustala Burmistrz. Dyrektor zakładu lub wyznaczona przez 
niego osoba wykonuje funkcje pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych w 
zakładzie.  

   

    § 10 . Zakres działania, podział czynności i odpowiedzialności osób pełniących funkcje 
kierownicze i samodzielne w Zakładzie określa szczegółowo regulamin organizacyjny 
ustalony przez Dyrektora Zakładu.  

   

    § 11 . Zakład organizuje i prowadzi działalność socjalno – bytową w ramach posiadanych 
środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.  

   

    § 12 . 1.  Zakład prowadzi samodzielnie w zaleŜności od potrzeb działalność inwestycyjną.  



2. Inwestycje o charakterze rozwojowym dla całej miejscowości są finansowane ze środków 
ustalonych przez Radę Miejską w Krośniewicach.  

3. Inwestycje inne niŜ wymienione w ust. 2 w zakresie bieŜącej działalności Zakładu są 
finansowane ze środków wypracowanych z działalności Zakładu.  

   

    § 13 . Zakład przyjmuje samodzielnie do wykonania zlecenie na roboty i usługi 
wychodzące w zakres jego działalności gospodarczej zawierając umowy ze zleceniodawcami.  

   

    § 14 . Zakład ustala ceny za wykonane prace na zasadzie rachunku ekonomicznego.  

   

    § 15 . System kontroli wewnętrznej Zakładu obejmuje kontrolę funkcjonalną w ramach 
obowiązków nadzoru przez pracowników pełniących funkcje kierownicze w Zakładzie w 
stosunku do pracowników pełniących funkcje samodzielne w Zakładzie.  

   

II. Gospodarka finansowa  

    § 16 . Podstawą gospodarki finansowej Zakładu stanowi plan finansowy ustalający 
przychody i rozchody z tytułu całokształtu działalności oraz stan funduszu obrotowego 
Zakładu na początek i koniec roku.  

   

    § 17 . Przy opracowaniu planów finansowych Zakład stosuje zasady oraz wzory planów 
zawarte w przepisach dotyczących opracowania projektu budŜetu gminy.  

   

    § 18 . Zakład stosuje w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości dla poszczególnych 
rodzajów przychodów, rozchodów podziałki określone w przepisach o kwalifikacji dochodów 
i wydatków budŜetowych.  

   

    § 19 . Plan finansowy zakładu zatwierdza jego Dyrektor.  

   

    § 20 . Zakład tworzy następujące fundusze:  

- fundusz płac,  



- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.  

   

   § 21 . Dyrektora Zakładu powołuje Burmistrz Krośniewic.  

   

   § 22 . Zakładem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.  

   

   § 23 . Dyrektor Zakładu działając zgodnie z przepisami prawa podejmuje decyzje 
samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.  

   

   § 24 . Zmiana statutu wymaga zachowania formy przewidzianej dla jego uchwalenia.  


