
UCHWAŁA Nr XXIX/153/08 
RADY GMINY W KIJACH 

 
z dnia 22 grudnia 2008r. 

 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/255/06 Rady Gminy w Kijach z dnia 2 października 2006 roku 
w sprawie utworzenia Zakładu budŜetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kijach z siedzibą 

w Kliszowie i nadania statutu 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
§ 1. W uchwale Nr XXXIX/255/06 Rady Gminy w Kijach z dnia 2 października 2006 roku w sprawie 

utworzenia Zakładu budŜetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kijach z siedzibą w Kliszowie i 
nadania statutu zmienionej Uchwałą Nr XXI/116/08 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 czerwca 2008 roku 
wprowadza się następujące zmiany: 
1. „Załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku do niniejszej Uchwały.” 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kije. 
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i po-

przez rozplakatowanie na terenie Gminy Kije. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: R. Chrobot 
 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXIX/153/08 
Rady Gminy w Kijach 
z dnia 22 grudnia 2008r. 

 
Statut 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kijach 
 

Rozdział I - Podstawa prawna 
 
§ 1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kijach, zwany w dalszej części Zakładem, jest Zakładem bu-

dŜetowym Gminy Kije i działa na podstawie: 
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z później-

szymi zmianami). 
2. Ustawy z dnia 20 grudnia 1997r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43 z późniejszymi zmia-

nami). 
3. Ustawy z dnia 20 grudnia 1997r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003r. z później-

szymi zmianami). 
4. Uchwała Rady Gminy Kije Nr XXXIX/255/00 z dnia 2 października 2006r. w sprawie utworzenia Zakła-

du Gospodarki Komunalnej w Kijach. 
5. Innych obowiązujących zakłady budŜetowe przepisów prawa. 
6. Niniejszego statutu. 
 

Rozdział II - Przedmiot i zakres działania 
 
§ 2.1. Przedmiotem działania Zakładu jest stałe zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samo-

rządowej w zakresie obsługi technicznej, a szczególności: 
1.1 Zaopatrywanie ludności, instytucji i przedsiębiorstw w wodę, przyjmowanie, odprowadzanie i 

oczyszczanie ścieków, oraz wytworzenie i dostarczanie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania 
poprzez: 
- zabezpieczanie sprawnej eksploatacji i konserwacji obiektów, sieci wodociągowych i kanalizacji; 
- nadzór i kontrolę nad ilością i jakością pobieranej wody zgodnie z pozwoleniami wodno-

prawnymi. 
1.2 Administrację komunalnymi zasobami mieszkaniowymi. 



1.3 Utrzymanie i eksploatację budynków, budowli i lokali komunalnych. 
1.4 Budowy, bieŜącego utrzymania i modernizacji dróg gminnych. 
1.5 DowoŜenie dzieci do szkół. 
1.6 Świadczenie na rzecz Gminy oraz na zewnątrz robót i usług związanych z poprawą infrastruktury 

technicznej stosownie do moŜliwości Zakładu. 
 
2. Zakład moŜe podjąć działalność w innych rodzajach usług nie określonych w niniejszym statucie 

z zakresu zadań własnych Gminy lub zadań zleconych gminie, jeŜeli będą one wynikały z zapotrzebowa-
nia społecznego. Decyzja o rozszerzeniu działalności podejmuje Kierownik Zakładu za zgodą Wójta Gmi-
ny Kije. 

 
3. Działalność Zakładu prowadzona jest z zachowaniem efektywności ekonomicznej wszystkich ro-

dzajów działalności. 
 
§ 3.1. Wójt Gminy Kije moŜe nałoŜyć na Zakład obowiązek świadczenia usług i realizacji innych za-

dań własnych Gminy nie wymienionych w § 2, po uprzednim zabezpieczeniu środków finansowych na 
ich wykonanie. 

 
2. Rada Gminy w Kijach moŜe wyłączyć prowadzenie niektórych rodzajów działalności przez Zakład 

w celu ich prywatyzacji. 
 
§ 4. Zadnia określone w § 2 realizuje poprzez: 

1. Zarządzanie i ekonomiczne gospodarowanie przejętymi składnikami mienia komunalnego. 
2. Decydowanie o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania przejętych składników mienia, przy zacho-

waniu wymogów zawartych w odrębnych przepisach prawa i niniejszego statutu. 
3. Dokonanie wyboru sposobów realizacji zadań i kierunków rozwoju Zakładu. 

 
§ 5. Zakład obejmuje swoją działalnością obszar Gminy Kije. Dopuszcza się moŜliwość działania 

Zakładu poza terenem Gminy Kije stosownie do występującego zapotrzebowania na usługi. 
 
§ 6. Siedzibą Zakładu jest miejscowość Kije. 

 
Rozdział III - Organizacja Zakładu 

 
§ 7.1. Organem załoŜycielskim Zakładu jest Rada Gminy w Kijach. 
 
2. Zakład jest jednostką organizacyjną prowadzoną w formie zakładu budŜetowego. 
 
3. Zakład dysponuje samodzielnie rachunkiem bankowym. 
 
4. Regulamin organizacyjny Zakładu określa szczegółowo zakres działania, podział czynności i od-

powiedzialności osób pełniących funkcje kierownicze i samodzielne. 
 
5. Regulamin organizacyjny Zakładu, opracowuje i Kierownik Zakładu, zatwierdza Wójt Gminy Kije. 
 
§ 8.1. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kijach zarządza zakładem samodzielnie i re-

prezentuje go na zewnątrz we wszystkich sprawach dotyczących Zakładu. 
 
2. Kierownika Zakładu zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Kije. 
 
3. Wynagrodzenie dla Kierownika Zakładu ustala zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepi-

sami Wójt Gminy Kije. 
 
§ 9.1. Kierownik Zakładu działając zgodnie z przepisami prawa kieruje Zakładem samodzielnie przy 

pomocy głównego księgowego i podległego mu bezpośrednio stanowiska samodzielnego. 
 
2. Kierownik Zakładu na czas swojej nieobecności w pracy, spowodowanej urlopem, choroba bądź 

teŜ innymi przypadkami natury słuŜbowej i losowej moŜe powierzyć kierowanie Zakładem wyznaczone-
mu przez siebie pracownikowi. Osoba zastępująca kierownika Zakładu podejmuje decyzje samodzielnie i 
ponosi za nie pełną odpowiedzialność prawną. 



3. Zastępstwo Kierownika Zakładu trwające dłuŜej niŜ trzy miesiące kalendarzowe wymaga uzyska-
nie pozytywnej opinii Wójta Gminy Kije. 

 
4. Głównego księgowego zatrudnia i zwania Kierownik Zakładu. 
 
§ 10. Szczegółowy zakres zadań i działania zakładu określ regulamin organizacyjny Zakładu.  
 

Rozdział IV - Mienie Zakładu 
 
§ 11.1. Mienie Zakładu jest mieniem komunalnym będącym w zarządzie Zakładu według stanu po-

czątkowego określonego spisem składników majątkowych, środków trwałych i przedmiotów nietrwałych 
na dzień rozpoczęcia działalności zgodnie z protokółem zdawczo-odbiorczym. 

 
2. Mienie nabyte przez Zakład w toku jego działalności, a takŜe powstałe w wyniku działalności go-

spodarczej lub inwestycyjnej Gminy Kije i przekazywanie Zakładowi decyzją lub protokołem zdawczo- 
odbiorczym, jest mieniem komunalnym będącym w zarządzie Zakładu. 

 
3. Do mienia komunalnego stosuje się w szczególności przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 ro-

ku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2000 roku Dz. U. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami i 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym). 

 
4. Zakład gospodaruje przekazanym mu mieniem komunalnym i zapewnia jego ochronę. 
 
§ 12. W razie przekształcenia, podziału, połączenia lub likwidacji Zakładu o przeznaczeniu jego mie-

nia decyduje Rada Gminy w Kijach. 
 

Rozdział V - Działalność Zakładu i zasady gospodarki finansowej 
 
§ 13.1. Kierownik Zakładu jednoosobowego kieruje i zarządza działalnością Zakładu oraz ponosi 

odpowiedzialność za całokształt działalności. 
 
2. Kierownik Zakładu, działając zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego statutu: 

- Posiada pełną samodzielność działania w odniesieniu do sposobu realizacji wyznaczonych celów 
działalności zakładu i za decyzje ponosi odpowiedzialność, 

- Ma prawo doboru kadr i zmiany organizacji wewnętrznej, 
- Ponosi odpowiedzialność za oszczędną gospodarkę powierzonymi środkami. 

 
§ 14. Osoba zastępująca Kierownika której zostało powierzone kierowanie Zakładem na zasadach 

określonych w § 9 działa w zakresie określonym w regulaminie organizacyjnym. 
 
§ 15. Zakład prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego, obejmującego przy-

chody i rozchody oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budŜetem. 
 
§ 16.1. Zakład prowadzi działalność na zasadzie odpłatności, pokrywając swoje koszty z dochodów 

własnych. 
 
2. Na działalność Zakładu mogą być przeznaczone dotacje z budŜetu Gminy Kije w wysokości okre-

ślonej przez Radę Gminy Kije. 
 
§ 17.1. Planowany stan środków obrotowych Zakładu na koniec roku obrachunkowego nie moŜe 

przekraczać stanu środków określonego przez właściwe przepisy. 
 
2. Kontrole prawidłowości rozliczeń Zakładu z budŜetem Gminy przeprowadza Skarbnik Gminy. 
 
§ 18.1. Zakład prowadzi rachunkowość zgodnie z zakładowym planem kont dla zakładów budŜeto-

wych oraz sporządzania na jego podstawie sprawozdanie finansowe, zgodnie z przepisami o sprawoz-
dawczości budŜetowej. 

 
2. Kontrole prawidłowości rozliczeń Zakładu z BudŜetem Gminy przeprowadza Skarbnik Gminy. 
 



§ 19. Szczegółową działalność Zakładu w zakresie planowania i sprawozdawczości statystycznej, fi-
nansowania i rozliczania z budŜetem Gminy Kije, tworzenia i dysponowania funduszami oraz ustalania 
cen regulują odrębne przepisy prawne i uchwały Rady Gminy Kije. 

 
§ 20.1. Zakład opracowuje półroczne i roczne sprawozdania z wykonania planu finansowego w 

układzie zgodnym z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
 
2. Do potrzeb doraźnych Zakład zobowiązany jest do opracowania analitycznych informacji z wy-

konania planu finansowego na zlecenia Wójta Gminy Kije. 
 

Rozdział VI - Nadzór na Zakładem 
 
§ 21. Kontrolę i ocenę działalności Zakładu oraz pracy kierownika Zakładu dokonuje Komisja Rewi-

zyjna Rady Gminy i Wójt Gminy Kije. 
 

Rozdział VII - Postanowienia końcowe 
 
§ 22. Kierownik Zakładu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego sta-

tutu. 
 
§ 23. W sprawach nie uregulowanych statutem stosuje się przepisy prawa. 
 
§ 24.1. Zmiana niniejszego statutu następuje w trybie przyjętym do uchwalenia. 
 
2. Propozycję ewentualnych zmian statutu Kierownik Zakładu przedstawia do zatwierdzenia Wój-

towi Gminy Kije, który po ich zatwierdzeniu wnosi je pod obrady. 
 


