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UCHWAŁA Nr VI/37/2011 

Rady Gminy Gietrzwałd 

z dnia 31 marca 2011 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu zakładu bud żetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałd zie. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 

pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,  
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218,  
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28,  
poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230), art. 6 
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, zm. Nr 121, 
poz. 770 i Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, 
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 199, poz. 1937 
i Nr 96, poz. 874, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.  
Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 106, 
poz. 675 i Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 5, poz. 13) oraz 
art. 9 pkt 4 i art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 
zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835,  
Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578  
i Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy Gietrzwałd uchwala,  
co następuje: 

 
§ 1. W uchwale Nr XXIX/344/2002 Rady Gminy 

Gietrzwałd z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia 
zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Gietrzwałdzie, zmienionej uchwałą Nr XXXII/381/2002 
z dnia 28 czerwca 2002 r., wprowadza się następujące 
zmiany: 
 

1. Treść § 1 otrzymuje oznaczenie jako ust. 1 
 

2. W § 1 dodaje się ust. 2 i ust. 3 w brzmieniu:  
„2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie, zwany 
w treści uchwały „Zakładem” lub w skrócie „ZGK” działa na 
zasadzie samorządowego zakładu budżetowego.  
3. Siedzibą Zakładu jest Gietrzwałd, ulica Olsztyńska 2, 
a obszarem działania jest teren gminy Gietrzwałd. Obszar 
działania może być powiększony o obszary innych gmin 
w celu realizacji określonych zadań w drodze 
porozumienia między gminami lub związkiem gmin.” 
 

3. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:  
„Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny 
plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje 
z budżetu gminy, koszty i inne obciążenia, stan środków 
obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek 
i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem gminy.” 
 

4. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:  
 „1. Samorządowy zakład budżetowy odpłatnie wykonuje 
zadania, pokrywając koszty swojej działalności 
z przychodów własnych, z zastrzeżeniem ust. 2.  
2. Zakład może otrzymywać z budżetu gminy dotacje 
przedmiotową przeznaczoną na dopłatę do określonych 
rodzajów wyrobów lub usług skalkulowaną według stawek 
jednostkowych.  
3. Zakład może otrzymywać z budżetu gminy dotacje 
celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz dotacje celowe na 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji. W zakresie określonym w odrębnych ustawach 
Zakład może otrzymywać dotację podmiotową.” 
 

5. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:  
„Przedmiotem działalności Zakładu jest wykonywanie 
zadań o charakterze użyteczności publicznej, których 
celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb 
ludności w drodze świadczenia usług powszechnie 
dostępnych określonych w Statucie Zakładu.” 
 

§ 2. W Statucie stanowiącym załącznik do uchwały  
Nr XXIX/344/2002 Rady Gminy Gietrzwałd z  dnia  
28 lutego 2002 r. w  sprawie utworzenia zakładu 
budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Gietrzwałdzie, zmienionej uchwałą Nr XXXII/381/2002 
z dnia 28 czerwca 2002 r. wprowadza się następujące 
zmiany: 
 

1. § 1  Statutu otrzymuje, brzmienie „Samorządowy 
zakład budżetowy nosi nazwę "Zakład Gospodarki 
Komunalnej", zwany w dalszej części "Zakładem" i działa 
na podstawie: 
 
  1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
  2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), 
  3) ustawy z dnia 20 grudnia 1967 r. o gospodarce 

komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.), 
  4) uchwały Nr XIX/344/2002 z dnia 28 lutego 2002 r. 

Rady Gminy Gietrzwałd w sprawie utworzenia 
Zakładu, zmienionej uchwałą Nr XXXII/381/2002 
z dnia 28 czerwca 2002 r., 

 
  5) niniejszego Statutu.” 
 

2. § 2 Statutu otrzymuje brzmienie:  
„Siedzibą samorządowego zakładu budżetowego pod 
nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie 
jest Gietrzwałd, ulica Olsztyńska 2, a obszarem działania 
jest teren gminy Gietrzwałd. Obszar działania może być 
powiększony o obszary innych gmin w celu realizacji 
określonych zadań w drodze porozumienia między 
gminami lub związkiem gmin.” 
 

3. § 3 Statutu otrzymuje brzmienie:  
„1. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny 
plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje 
z budżetu gminy, koszty i inne obciążenia, stan środków 
obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek 
i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem gminy.  
2. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Wójt Gminy.” 
 

4. § 4 Statutu otrzymuje brzmienie:  
„Przedmiotem działania Zakładu jest wykonywanie zadań 
o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest 
bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb 



 
ludności w drodze świadczenia usług powszechnie 
dostępnych w zakresie: 
 
  1) 1. Gospodarki mieszkaniowej i  gospodarowania 

lokalami użytkowymi przekazanymi przez gminę dla 
Zakładu, w tym: 
a) zarząd nad nieruchomościami i  budynkami, 

zawieranie i  rozwiązywanie umów o najem lokali 
mieszkalnych i  użytkowych oraz innych 
pomieszczeń, 

b) eksploatacja, konserwacja i remonty budynków, 
a także ich likwidacja (rozbiórka) lub budowa, 

c) obsługa kotłowni i dostawa energii cieplnej. 
 
  2) Dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu 

drogowego, w tym: 
a) budowa, remont i modernizacja nawierzchni dróg 

gminnych, 
b) zimowe utrzymanie dróg gminnych, 
c) utrzymanie rowów i przepustów dróg gminnych, 
d) budowa, remont, modernizacja i utrzymanie 

chodników, placów i parkingów gminnych, 
e) utrzymanie porządku na ulicach, placach i terenach 

otwartych stanowiących własność gminy. 
 
  3) Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, w tym: 

a) eksploatacja i  modernizacja urządzeń 
wodociągowych i  przyłączy wodociągowych 
będących w posiadaniu gminy, 

b) produkcja, uzdatnianie, przesyłanie, dystrybucja 
i sprzedaż wody, 

c) budowa i  rozbudowa urządzeń wodociągowych 
oraz przyłączy wodociągowych będących 
w posiadaniu gminy, 

d) wykonywanie przyłączy do sieci wodociągowej na 
koszt osoby ubiegającej się o przyłączenie 
nieruchomości do sieci, 

e) zapewnianie realizacji budowy i rozbudowy 
urządzeń wodociągowych. 

 
  4) Kanalizacji sanitarnej i  deszczowej, usuwania 

i oczyszczania ścieków komunalnych, w tym: 
a) eksploatacja i  modernizacja urządzeń 

kanalizacyjnych i  przyłączy kanalizacyjnych 
będących w posiadaniu gminy, 

b) odbieranie i oczyszczanie ścieków, 
 
c) budowa i rozbudowa urządzeń kanalizacyjnych 

oraz przyłączy kanalizacyjnych będących 
w posiadaniu gminy, 

d) wykonywanie przyłączy do sieci kanalizacyjnej 
sanitarnej i deszczowej na koszt osoby ubiegającej 
się o przyłączenie nieruchomości do sieci, 

e) zapewnianie realizacji budowy i  rozbudowy 
urządzeń kanalizacyjnych. 

 
  5) Utrzymania czystości i  porządku oraz wysypisk 

i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym: 
a) czynności związane z  wprowadzonym Gminnym 

Systemem Odbioru Odpadów, w oparciu 
o obowiązujące w  tym zakresie uregulowania 
prawne, 

b) świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości 
ciekłych na oczyszczalnie Zakładu celem ich 
oczyszczenia, 

c) monitorowanie i  utrzymywanie gminnych 
składowisk, ich rekultywacja lub likwidacja, 

d) czynności związane z  opieką nad bezpańskimi 
zwierzętami, 

e) wykonywanie prac związanych z utrzymaniem 
czystości i porządku na terenie gminy w zakresie 
wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, 

f) inne nie wymienione powyżej czynności w zakresie 
utrzymania czystości i porządku zlecone przez 
gminę. 

 
  6) Wyznaczania i utrzymania miejsc targowych. 
 
  7) Prowadzenie obsługi imprez masowych w zakresie 

obsługi parkingów, zapewnienia źródła zasilenia 
w energię elektryczną oraz utrzymania czystości. 

 
  8) Zieleni gminnej i zadrzewień oraz utrzymywania 

gminnych terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. 
 
  9) Cmentarzy komunalnych. 
 
10) Opracowywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz 
określania taryf odpowiednich do zakresu prowadzonej 
działalności w ww. dziedzinie. 

 
11) Wydawania warunków technicznych w  zakresie 

urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych 
sanitarnych i deszczowych. Uzgadniania dokumentacji 
projektowej w zakresie przyłączy oraz lokalizacji 
zjazdów (wjazdów), ogrodzeń od strony miejsc 
publicznych i  innych dla właściwego rozwiązania 
technicznego. 

 
12) Świadczenie usług transportowych własnym sprzętem. 
 
13) Zaspokajanie innych zbiorowych potrzeb ludności 

poprzez świadczenie usług powszechnie dostępnych. 
 
14) Zakład może przyjmować zlecenia wykonania usług od 

innych usługobiorców w  miarę wolnych mocy 
przerobowych, również spoza terenu Gminy” 

 
5. W § 5 Statutu wprowadza się następujące zmiany: 

 
  1) W ust. 4  wyrazy „Zarząd Gminy” zastępuje się 

wyrazami „Wójt Gminy”. 
  2) W ust. 5 wyrazy „Zarządowi Gminy” zastępuje się 

wyrazami „Wójtowi Gminy”. 
  3) W ust. 6 wyrazy „Zarządu Gminy” zastępuje się 

wyrazami „Wójta Gminy”. 
 

6. W § 6 Statutu wprowadza się następujące zmiany: 
 
  1) W ust. 1 po wyrazach „oraz przepisach wykonawczych 

dotyczących” dopisać „samorządowych”. 
  2) W ust. 5  wyrazy „Zarząd Gminy” zastępuje się 

wyrazami „Wójt Gminy”. 
 

§ 3. Tracą moc uchwały Rady Gminy Gietrzwałd 
w sprawie zmiany statutu zakładu budżetowego  
Nr XIII/113/2004 z  dnia 26 lutego 2004 r. oraz  
Nr XVIII/147/2004 z dnia 29 lipca 2004 r. 
 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Jan Zalewski 

 


