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UCHWAŁA Nr XLVIII/236/10 

Rady Gminy Rozogi 

z dnia 29 wrze śnia 2010 r. 

 

zmieniaj ąca uchwał ę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komu nalnej w Rozogach. 

 
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ Rada Gminy uchwala, 
co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr XXXII/175/06 Rady Gminy Rozogi 
z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania Statutu 
Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Rozogach, /Dz. Urz. 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 74, poz. 1338/ 
w załączniku wprowadza się następujące zmiany 
 
  1) w § 3  ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Zakład jest jednostką organizacyjną Gminy Rozogi 
prowadzoną w formie samorządowego Zakładu 
budżetowego, nie posiadający osobowości prawnej.” 

 
  2) § 4 otrzymuje brzmienie:  

„§ 4. Przedmiotem działania Zakładu jest wykonywanie 
zadań z zakresu gospodarki komunalnej oraz 
świadczenia usług dla jednostek organizacyjnych 
gminy, osób fizycznych i prawnych. W szczególności 
zadania obejmują sprawy:  
1) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania 

lokalami użytkowymi,  
2) dróg, ulic, mostów, placów, 
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 

usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, 
utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń 
sanitarnych, wysypiska i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych,  

4) targowiska, 
5) zieleni gminnej i zadrzewień,” 

 
  3) w § 6:  

1) ust. 6 otrzymuje brzmienie:  
„6. W zakresie określonym w odrębnych przepisach 
Zakład może otrzymywać dotację podmiotową lub 
dotację celową na finansowanie bądź dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji.”  

2) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 
„9. Zakład przeznacza nadwyżki środków obrotowych 
na wydatki związane z prowadzoną działalnością.” 

 
  4) w § 7  ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kontrola zarządcza w Zakładzie prowadzona jest 
przez Kierownika Zakładu, zgodnie z zakresem 
obowiązków i uprawnień.  
2. Szczegółowe zasady organizacji, sposób i tryb 
sprawowania kontroli zarządczej Zakładu ustala 
Instrukcja Kontroli Zarządczej wprowadzona przez 
Kierownika Zakładu.” 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy 

Teresa Samsel 
 
 
 
 


