Uchwała Nr XXXVII/177/2010
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 19 kwietnia 2010 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki
Komunalnej w Solcu-Zdroju i nadania temu Zakładowi Statutu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 raku o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm.:2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz.1271: Nr 214, poz. 1806, 2003r. Nr 80, poz. 717: Nr 162, poz.
1568; 2004r. Nr 102, poz. 1055: Nr 116, poz. 1203; 2005r. Nr 172. poz. 1441; 2006r. Nr 17,
poz.128; Nr 181, poz. 1337; 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218;
2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; 2009r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.124; 2010 r.
Nr 28, poz.142), art. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz.1240) oraz art. 105 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241; zm.: Dz. U. Nr
219, poz. 1706) Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr XV/78/99 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 15 grudnia 1999 roku w sprawie
utworzenia zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Solcu-Zdroju i
nadania temu Zakładowi Statutu wprowadza się następujące zmiany:
1. w tytule uchwały po słowie „utworzenia” dodaje się słowo „samorządowego”
2. w § 1 uchwały po słowie „roku” dodaje się słowo „samorządowy”
3. § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Zakład Gospodarki Komunalnej działa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych.”
4. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Traci moc uchwała Nr XXXII/179/06 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 4 sierpnia 2006 roku w
sprawie zmian w statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Solcu-Zdroju.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4.
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i
wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji.
Przewodniczący
Zenobiusz Kowlaczyk

Załącznik do uchwały
Nr XXXVII/177/2010
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 19 kwietnia 2010r.

STATUT
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Solcu-Zdroju

Rozdział I – Podstawa prawna.
§ 1.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Solcu-Zdroju jest samorządowym zakładem budżetowym
Gminy Solec-Zdrój i działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
2) rozporządzenia Ministra finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki
finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw
pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę
organizacyjno-prawną,
3) niniejszego statutu.
Rozdział II – Przedmiot i zakres działania.
§ 2.
1. Przedmiotem działalności Zakładu jest zaspokajanie codziennych materialnobytowych potrzeb społecznych w sferze usług komunalnych.
W szczególności Zakład ma na celu świadczenie usług w zakresie:
1) oczyszczania terenów gminnych,
2) wywozu nieczystości stałych i płynnych,
3) odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków,
4) zaopatrzenia w wodę,
5) budowy i konserwacji terenów zielonych,
6) remontów i utrzymania dróg i chodników,
7) gospodarowania komunalnymi zasobami lokalowymi,
8) prowadzenia targowiska,
9) gospodarowania terenami rekreacyjnymi i sportowymi.

§ 3.
Siedzibą Zakładu jest miejscowość Solec-Zdrój.
Rozdział III – Organizacja Zakładu.
§ 4.
1. Zakład jest jednostką organizacyjną podległą Wójtowi Gminy.
2. Zakład dysponuje samodzielnie rachunkiem bankowym.
§ 5.
1. Kierownika Zakładu zatrudnia Wójt Gminy Solec-Zdrój.
2. Wynagrodzenie dla Kierownika Zakładu ustala, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawnymi, Wójt Gminy Solec-Zdrój.
3. Kierownik Zakładu zarządza samodzielnie Zakładem i ma prawo do reprezentowania
go na zewnątrz oraz występowania przed organami i instytucjami zewnętrznymi.
4. Kierownik Zakładu, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa i postanowień
niniejszego statutu, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.
§ 6.
Kierownik Zakładu kieruje samodzielnie Zakładem przy pomocy podległych mu
bezpośrednio pracowników.
§ 7.
Szczegółowy zakres działania, zadania oraz odpowiedzialność poszczególnych pracowników
ustalają przydzielone im przez Kierownika Zakładu zakresy czynności.
Rozdział IV – Mienie Zakładu.
§ 8.
1. Mienie Zakładu jest mieniem komunalnym, będącym w zarządzie Zakładu według
stanu początkowego, określonego spisem składników majątkowych i środków
trwałych na dzień rozpoczęcia działalności samorządowego zakładu budżetowego
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały Rady Gminy w sprawie utworzenia zakładu
budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Solcu-Zdroju i nadania temu
Zakładowi statutu.
2. Do mienia komunalnego stosuje się w szczególności przepisy ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym.
3. Zakład gospodaruje mieniem komunalnym i zapewnia jego ochronę.
§ 9.
W przypadku likwidacji Zakładu o przeznaczeniu jego majątku decyduje Rada Gminy
Solec-Zdrój.

Rozdział V – Działalność Zakładu i zasady gospodarki finansowej.
§ 10.
Kierownik Zakładu kieruje jednoosobowo działalnością Zakładu zgodnie z
pełnomocnictwem udzielonym przez Wójta Gminy.
§ 11.
Zakład prowadzi działalność na podstawie rocznego planu przychodów i rozchodów oraz
stanu środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.
§ 12.
1. Zakład prowadzi działalność gospodarczą na zasadzie odpłatności, pokrywając swoje
koszty z dochodów własnych.
2. Na działalność Zakładu mogą być przyznawane dotacje z budżetu Gminy Solec-Zdrój
w wysokości określonej przez Radę Gminy.
§ 13.
1. Planowany plan środków na koniec roku nie może przekraczać normatywu zapasów
materiałów powiększonego nie więcej niż o 1/6 część rocznych planowanych kosztów
wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
2. Normatyw zapasów materiałów określa Kierownik Zakładu w oparciu o obowiązujące
przepisy prawne.
§ 14.
1. Zakład prowadzi rachunkowość zgodnie z typowym planem kont dla samorządowych
zakładów budżetowych oraz sporządza na jej podstawie sprawozdania finansowe,
zgodnie z przepisami o sprawozdawczości budżetowej.
2. Kontrole prawidłowości rozliczeń Zakładu z budżetem przeprowadza organ finansowy
Gminy Solec-Zdrój.
§ 15.
Szczegółową działalność Zakładu w zakresie planowania i sprawozdawczości statystycznej,
finansowania i rozliczania z budżetem Gminy Solec-Zdrój, tworzenia i dysponowania
funduszami oraz ustalania cen regulują odrębne przepisy prawne.
§ 16.
1. Zakład opracowuje półroczne i roczne sprawozdania z wykonania planu przychodów i
rozchodów w układzie wg działów, rozdziałów i paragrafów w okresach kwartalnych,
sprawozdania o stanie zobowiązań i o stanie należności w terminach określonych
rozporządzeniem w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

2. Dla doraźnych potrzeb Zakład obowiązany jest do opracowania analitycznych
informacji z wykonania budżetu na zlecenie Wójta Gminy Solec-Zdrój.
§ 17.
1. Za przekroczenie wydatków budżetowych odpowiada Kierownik Zakładu.
2. W przypadku naruszenia dyscypliny budżetowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 17
grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Rozdział VI – System kontroli.
§ 18.
Kierownik Zakładu organizuje i zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie systemu kontroli
zarządczej.
§ 19.
Kierownik Zakładu sprawuje ogólny nadzór nad skutecznością działania i prawidłowością
wykorzystania sygnałów kontroli zarządczej oraz danych o nieprawidłowościach
napływających spoza Zakładu.
Rozdział VII – Sytuacja prawna pracowników.
§ 20.
Do pracowników Zakładu stosuje się przepisy o pracownikach samorządowych, jeżeli
przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
Rozdział VIII – Nadzór nad Zakładem.
§ 21.
Kontrolę i ocenę działalności Zakładu oraz pracy Kierownika Zakładu dokonuje Wójt Gminy
Solec-Zdrój.
Rozdział IX – Postanowienia końcowe.
§ 22.
Kierownik Zakładu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień Statutu.
§ 23.
Propozycję ewentualnych zmian Statutu Kierownik Zakładu przedstawia Wójtowi Gminy
Solec-Zdrój.

