
 

 

UCHWAŁA NR VII/82/15 

RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE 

z dnia 27 maja 2015 roku 

w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą "Zakład Usług Komunalnych 

w Skawinie" 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 11 i art. 12 ust. 1 pkt 2, 

art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) 

oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 

236, z późn. zm.) Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje :  

§ 1. Tworzy się gminną jednostkę budżetową o nazwie „Zakład Usług Komunalnych w Skawinie”, zwany 

dalej „Zakładem”. 

§ 2. Zakładowi nadaje się statut, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Zakład wyposaża się w składniki mienia, wymienione w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina. 

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

Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

mgr Witold Grabiec 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 2 czerwca 2015 r.

Poz. 3342



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/82/15 

Rady Miejskiej w Skawinie 

z dnia 27 maja 2015 r. 

STATUT ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SKAWINIE 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Zakład Usług Komunalnych w Skawinie, zwany dalej „Zakładem”, stanowi jednostkę budżetową 

Gminy Skawina. 

2. Zakład używa skrótu „ZUK Skawina”. 

3. Bezpośredni nadzór nad Zakładem sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Skawina. 

4. Siedziba Zakładu znajduje się w Skawinie. 

5. Terenem działania Zakładu jest obszar Gminy Skawina. 

6. Zakład używa pieczęci podłużnej, zawierającej pełną nazwę i siedzibę Zakładu. 

Rozdział 2. 

Cele i przedmiot działania Zakładu 

§ 2. Zakład realizuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące 

i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. 

§ 3. Do zadań Zakładu należy utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Skawina w następującym 

zakresie: 

a) zapobiegania zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez zbieranie 

i pozbywanie się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.), błota, śniegu, lodu oraz innych 

zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych 

w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na chodniku, 

b) utrzymywania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Skawina oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez 

względu na kategorię tych dróg, 

c) objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi, w zakresie odbierania od nich odpadów komunalnych. 

Rozdział 3. 

Organizacja Zakładu 

§ 4. 1. Kierownikiem Zakładu jest Dyrektor. 

2. Stosunek pracy z Dyrektorem Zakładu nawiązuje Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, który w stosunku 

do Dyrektora Zakładu wykonuje również uprawnienia zwierzchnika służbowego i wszelkie czynności z zakresu 

prawa pracy. 

§ 5. 1. Dyrektor jednoosobowo odpowiada za całokształt działalności Zakładu i ponosi odpowiedzialność za 

wyniki jego działania. 

2. Dyrektor Zakładu jest odpowiedzialny za właściwą organizację Zakładu, jego sprawne działanie, kontrolę 

realizacji zadań oraz za określenie kierunków działania i rozwoju Zakładu. 

3. Dyrektor Zakładu zatrudnia i zwalnia pracowników Zakładu oraz wykonuje wobec nich wszelkie 

czynności z zakresu prawa pracy. 

§ 6. Szczegółową strukturę wewnętrzną Zakładu i podział czynności między stanowiska pracy określa 

Dyrektor Zakładu w regulaminie organizacyjnym. 
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Rozdział 4. 

Gospodarka finansowa 

§ 7. 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych w ustawie 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), tj. pokrywa swoje 

wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Skawina, a uzyskane dochody z prowadzonej działalności odprowadza 

na rachunek budżetu Gminy Skawina. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan dochodów i wydatków (plan finansowy). 

§ 8. 1. Zakład prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdanie finansowe i budżetowe zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

2. Okresem rozliczeniowym z budżetem Gminy Skawina jest rok kalendarzowy. 

§ 9. Zakładowi zostanie przekazane w zarząd mienie gminne w zakresie niezbędnym do prowadzenia 

działalności statutowej, o którym mowa w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 10. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Zakładu ponosi Dyrektor i Główny Księgowy Zakładu 

w zakresie określonym ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 

z późn. zm.) oraz innymi przepisami prawa. 

Rozdział 5. 

Postanowienia końcowe 

§ 11. 1. Zmiana zakresu działalności lub likwidacja Zakładu może nastąpić uchwałą Rady Miejskiej 

w Skawinie. 

2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego nadania. 

3. W sprawach związanych z funkcjonowaniem Zakładu, a nieuregulowanych niniejszym Statutem, stosuje 

się przepisy powszechnie obowiązujące. 

4. Statut wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale o jego nadaniu. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

mgr Witold Grabiec 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/82/15 

Rady Miejskiej w Skawinie 

z dnia 27 maja 2015 r. 

 

WYKAZ MIENIA GMINNEGO PRZEKAZANEGO W ZARZĄD ZAKŁADOWI USŁUG 

KOMUNALNYCH W SKAWINIE 

1. Samochód specjalny Lublin 05 SK-2 o numerze rejestracyjnych KRA 91MM, rok produkcji 2002, 

śmieciarka, pojemność silnika 2417 cm3. Zasilanie olej napędowy. 

2. Samochód specjalny Renault Mascot SK-2 o numerze rejestracyjnych KRA 55Y1, rok produkcji 2005, 

śmieciarka, pojemność silnika 2953 cm3. Zasilanie olej napędowy. 

3. Samochód specjalny Star 1142 CE o numerze rejestracyjnych KRA 16350, rok produkcji 2000, hakowiec, 

pojemność silnika 6842 cm3. Zasilanie olej napędowy. 

4. Kontener typu K-7 o pojemności nominalnej 7 m3, wyposażony w klapy – 1 szt. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

mgr Witold Grabiec 
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