
 

 

UCHWAŁA NR XXVI.173.2017 

RADY GMINY ŚNIADOWO 

z dnia 30 października 2017 r. 

w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Śniadowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. h w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j Dz.U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 11 ust.2 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j Dz.U. z 2016 r., poz. 1870, ze zm.,) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 

o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 827) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się statut Zakładu Gospodarki Komunalnej w Śniadowie, stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Śniadowo. 

§ 3. Tracą moc: 

1) Uchwała Nr XI/62/07 Rady Gminy Śniadowo z dnia 28 września 2007 roku w sprawie utworzenia Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Śniadowie w części dotyczącej załącznika do uchwały, 

2) Uchwała nr XII/64/07 Rady Gminy Śniadowo z dnia 08 listopada 2007 r zmieniająca uchwałę w sprawie 

utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Śniadowie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Waldemar Grzegorz Malinowski 
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Załącznik do Uchwały Nr XXVI.173.2017 

Rady Gminy Śniadowo 

z dnia 30 października 2017 r. 

STATUT 

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŚNIADOWIE 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadającą 

osobowości prawnej, prowadzącą działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego i zwany jest 

w dalszej części „Zakładem” 

2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie może używać nazwy skróconej „ZGK Śniadowo”. 

3. Siedzibą Zakładu jest miejscowość Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11. 

4. Zakład prowadzi działalność na terenie Gminy Śniadowo polegającą na realizacji zadań własnych tej 

Gminy. 

§ 2. Zakład działa w szczególności na podstawie przepisów: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1875), 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870  

ze zm.), 

3) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 827), 

4) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 328 ), 

5) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2016 r. poz. 250 ze zm.), 

6) niniejszego statutu, 

7) innych obowiązujących przepisów prawa. 

Rozdział 2 

Przedmiot działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej 

§ 3. Przedmiotem działalności Zakładu jest realizacja zadań własnych gminy w zakresie: 

1) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi, 

2) utrzymania dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, 

utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, 

4) lokalnego transportu zbiorowego, 

5) targowisk i hal targowych, 

6) zieleni gminnej i zadrzewień, 

7) kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 

8) cmentarzy. 
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Rozdział 3 

Organizacja Zakładu Gospodarki Komunalnej 

§ 4. Szczegółową organizację wewnętrzną Zakładu, jego strukturę, podział czynności i obowiązków 

pracowników określa regulamin organizacyjny Zakładu nadawany w drodze zarządzenia kierownika,  

po uprzednim jego zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Śniadowo. 

§ 5. 1. Zakładem kieruje kierownik. 

2. Kierownik działa jednoosobowo w ramach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy 

Śniadowo. 

3. Kierownik zarządza powierzonym majątkiem oraz reprezentuje Zakład na zewnątrz. 

4. Czynności pracodawcy wobec Kierownika Zakładu wykonuje Wójt Gminy Śniadowo. 

§ 6. Kierownik Zakładu jest pracodawcą zatrudnionych w nim pracowników i wykonuje wobec nich 

czynności z zakresu prawa pracy. 

Rozdział 4 

Gospodarka finansowa Zakładu Gospodarki Komunalnej 

§ 7. 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych 

w oparciu o roczny plan finansowy oraz odrębny rachunek bankowy. 

2. Roczny plan finansowy obejmuje przychody i wydatki. 

3. Przychodami zakładu są: 

1) dotacje z budżetu gminy, 

2) wpływy z działalności statutowej, 

3) odsetki z lokat bankowych, 

4) przychody z tytułu sprzedaży usług świadczonych przez Zakład. 

Rozdział 5 

Mienie Zakładu Gospodarki Komunalnej 

§ 8. 1. Mienie Zakładu jest mieniem komunalnym Gminy Śniadowo. 

2. Zakład zarządza, administruje i korzysta z majątku przekazanego przez Gminę oraz nabytego z własnych 

środków. 

3. Obowiązkiem zakładu jest prawidłowe gospodarowanie mieniem będącym w jego dyspozycji oraz 

ochrona tego mienia. 

Rozdział 6 

Postanowienia końcowe 

§ 9. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie obowiązującym dla jego uchwalenia. 

§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie 

obowiązujące. 
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