
Uchwała Nr XVII/97/12   
Rady Gminy Komprachcice  
 z dnia 22 listopada 2012 r.  

w sprawie uchwalenia  statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Komprachcicach 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr  162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102,poz. 
1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457,z  2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 
181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 
1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, 
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, 
poz.887, Nr 217, poz.1281, Nr149, poz.777, z 2012 r., poz.567) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 
grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) oraz art. 14 i art.16 ust.2 
pkt 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. 
Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, 
poz.1726, z 2011 r. Nr185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, 
poz.1707) oraz art. 6o i 6p ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391), Rada Gminy Komprachcice uchwala co następuje:  

 

§ 1. Uchwala się Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach w 
brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2 .Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 .Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Komprachcice. 

§ 4 .Traci moc Uchwała nr IX/85/99 Rady Gminy Komprachcice z dnia 11 października 1999 r. w 
sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach 
oraz Uchwała nr XVI/125/08 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 września 2008 r. w sprawie 
zmiany Uchwały nr IX/85/99 Rady Gminy Komprachcice z dnia 11 października 1999 r. 

§ 5 .Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

 

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

         Antoni Wencel 

 

 

 

 



 Załącznik 
 do uchwały Nr XVII/97/12 
 Rady Gminy Komprachcice 
 z dnia 22 listopada 2012 r.       

                                              

                                                                  STATUT 

         Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach, zwany dalej Zakładem, jest  
samorządowym zakładem budżetowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zmianami). 

§ 2 .Zakład działa na podstawie: 

1) zarządzenia Nr 3/1982 Naczelnika Gminy w Komprachcicach z dnia 24.03.1982r. w sprawie 
powołania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach;  
2) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.z 2011r.Nr 45,poz.236) , dalej 
zwaną ustawą o gospodarce komunalnej; 
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z 
późn. zm.) dalej zwaną ustawą o finansach publicznych; 
4) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. 
poz.391) dalej zwaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 
5) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz.858 ze zm.) dalej zwaną ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; 
6) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 ze zm.);  
7) innych ustaw szczególnych; 
8) niniejszego Statutu. 

§ 3 .Podstawowym terenem działania Zakładu jest Gmina Komprachcice. 

§ 4 .Siedziba Zakładu znajduje się w Komprachcicach przy ul. Rolniczej 6. 

§ 5. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Wójt Gminy Komprachcice. 

§ 6 .Zakład używa pieczęci o treści: 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 46-070 Komprachcice ul. Rolnicza 6. 

II. Przedmiot działania 

§ 7. Przedmiotem działalności Zakładu jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb 
ludności przez świadczenie usług komunalnych powszechnie dostępnych w zakresie : 

1)  administrowania i zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym, wodociągami,     
      gospodarowania gminnymi lokalami użytkowymi; 
2)   utrzymania, remontów i modernizacji dróg, ulic, chodników, mostów, placów i innych gminnych 

obiektów ; 
3)   świadczenie usług w zakresie zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę , kanalizacji, usuwania i 

oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku, oczyszczanie ze śniegu, 



lodu, błota i innych zanieczyszczeń z dróg i terenów gminnych nie mających użytkownika, 
utrzymanie urządzeń sanitarnych oraz świadczenie  usług remontowo-budowlanych; 

4)   targowisk; 
5)   zieleni gminnej i zadrzewień, 
6)   realizacja zadań wynikających z art.6o i art.6 p ustawy o utrzymaniu czystości i porządku   
      w gminach tj. określanie, w drodze decyzji, wysokości opłaty za gospodarowanie    
      odpadami komunalnymi oraz zaległości z tytułu tych opłat; 
7)   utrzymanie cmentarzy komunalnych . 

§ 8. W celu realizacji zadań statutowych Zakład podejmuje działania zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

III. Struktura organizacyjna 

§ 9.  Działalnością Zakładu kieruje Dyrektor. Dyrektor reprezentuje Zakład na zewnątrz i jest          
odpowiedzialny za działalność Zakładu. 

§10. Dyrektor zakładu działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez  Wójta Gminy. 

§ 11. Stosunek pracy z Dyrektorem Zakładu nawiązuje Wójt Gminy, który jest jego zwierzchnikiem 
służbowym . 

§ 12. Dyrektor Zakładu jest kierownikiem Zakładu w rozumieniu kodeksu pracy  i jest 
zwierzchnikiem służbowym pracowników Zakładu.  

§ 13. Do dokonywania czynności prawnych  upoważniony jest Dyrektor Zakładu. 

§ 14. Czynności kancelaryjne i biurowe wykonuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie. 

§ 15. Szczegółową strukturę organizacyjną, zasady i zakres działania poszczególnych komórek 
organizacyjnych określa regulamin organizacyjny . 

§ 16. Regulamin organizacyjny i inne regulaminy związane z działalnością zakładu ustala Dyrektor. 
Regulaminy podlegają zatwierdzeniu przez Wójta Gminy. 

IV. Mienie Zakładu 

§ 17. Zakład gospodaruje częścią mienia gminy przekazanego mu w zarząd na mocy uchwał Rady 
Gminy i zarządzeń Wójta Gminy .  

§ 18. Do mienia, o którym mowa w § 17 stosuje się przepisy o mieniu komunalnym zawarte w 
rozdziale 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym . 

V. Gospodarka finansowa Zakładu  

§ 19.Zakład prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w przepisach dotyczących 
gospodarki finansowej samorządowych zakładów budżetowych, w szczególności określonych w 
ustawie o finansach publicznych. 

§ 20. Działalność Zakładu finansowana jest z dochodów własnych i dotacji z budżetu gminy, ustalonej 
przez Radę Gminy. 

§ 21. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy ustalony na okres roku 
kalendarzowego, obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu gminy, koszty i inne obciążenia, 
stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z 
budżetem gminy.  
 



§ 22. W planie finansowym Zakładu  mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku w przypadku 
realizowania wyższych od planowanych przychodów i kosztów, pod warunkiem że nie spowoduje to 
zmniejszenia wpłat do budżetu gminy ani zwiększenia dotacji z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego. 
 
§ 23. Księgowość Zakładu prowadzona jest według zasad i przepisów obowiązujących dla zakładów 
budżetowych.   

§ 24. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy. 

VI. Postanowienia końcowe  

§ 25. Zmiana statutu wymaga uchwały Rady Gminy . 

§ 26. Statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia. 

 


