
 

 

UCHWAŁA NR XLII/372/13 

RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 19 grudnia 2013 r. 

w sprawie statutu Służb Komunalnych Miasta w Wodzisławiu Śląskim 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(t. j. Dz. U.z 2013 r., poz. 594 ze zm.) Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwala, co następuje:  

§ 1. Nadaje się statut Służbom Komunalnym Miasta w Wodzisławiu Śląskim w brzmieniu stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Tracą moc :  

1. § 4 uchwały Nr XXVI/265/08 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2008 roku 

w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim 

w jednostkę budżetową wraz z jej załącznikiem,  

2. uchwała Nr XL/360/13 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 października 2013 roku 

w sprawie zmiany Statutu Służb Komunalnych Miasta Wodzisławia Śląskiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia  opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa  Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej Wodzisławia 

Śląskiego  

 

 

 Jan Grabowiecki 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 grudnia 2013 r.

Poz. 7985



Załącznik do Uchwały Nr XLII/372/13 

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego 

z dnia 19 grudnia 2013 r. 

w sprawie statutu Służb Komunalnych Miasta w 

Wodzisławiu Śląskim 

Statut Służb Komunalnych Miasta w Wodzisławiu Śląskim  

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne  

1. Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim zwane dalej „jednostką” są jednostką budżetowa 

utworzoną uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego nr XXVI/265/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. 

w wyniku przekształcenia przez likwidację zakładu budżetowego. Jednostka może używać skrótu „SKM 

Wodzisław Śl.”.  

2. Jednostka działa według obowiązujących na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawnych, 

a w szczególności w oparciu o:  

a) ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2013, poz. 594 ze zm.),  

b) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.),  

c) ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( t.j. Dz.U. z 2011 Nr 45, poz. 236). 

3. Siedziba jednostki mieści się w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej 21.  

4. Terenem działania jednostki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

Rozdział 2. 

Zakres działania i zadania  

1. Do podstawowej działalności jednostki należy:  

a) utrzymanie techniczno-eksploatacyjne dróg, ulic, chodników, mostów, placów itp.,  

b) ustawianie i utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń ostrzegawczo zabezpieczających,  

c) utrzymanie zieleni miejskiej,  

d) utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta,  

e) wywóz odpadów przemysłowych oraz niebezpiecznych w zakresie przewidzianym obowiązującymi 

przepisami prawa,  

f) utrzymanie i eksploatacja parkingów miejskich,  

g) administrowanie, utrzymanie i eksploatacji targowisk,  

h) administrowanie cmentarza komunalnego,  

i) oczyszczanie Miasta,  

j) utrzymanie infrastruktury liniowej - sieci kanalizacyjnych deszczowych i rowów odwadniających,  

k) prowadzenie drobnych robót związanych z modernizacją dróg, ulic, chodników, placów, mostów, kanalizacji 

deszczowej,  

l) innych zadań przekazanych do realizacji przez Prezydenta Miasta,  

m) prowadzenie punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych. 

2. Jednostka może także prowadzić działalność usługową nie wykraczającą poza sferę użyteczności 

publicznej na rzecz innych podmiotów. 
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Rozdział 3. 

Struktura organizacyjna jednostki  

1. Działalnością jednostki kieruje dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz, odpowiada za jej 

funkcjonowanie, dobór pracowników oraz powierzone składniki majątkowe.  

2. Dyrektora zatrudnia Prezydent Miasta na podstawie umowy o pracę.  

3. Dyrektor jest upoważniony do dokonywania czynności prawnych w zakresie pełnomocnictwa 

udzielonego mu przez Prezydenta Miasta.  

4. Wewnętrzną organizację oraz szczegółowy zakres działania jednostki, podział czynności 

i odpowiedzialność osób pełniących kierownicze i samodzielne funkcje określa Regulamin Organizacyjny, 

który podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta. 

Rozdział 4. 

Gospodarka finansowa jednostki  

1. Jednostka prowadzi gospodarkę finansową wg zasad określonych dla jednostek budżetowych.  

2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.  

3. Jednostka prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi jednostek budżetowych.  

4. Jednostka posiada odrębny rachunek bankowy w banku sprawującym obsługę kasową budżetu Miasta.  

5. Stosunki prawne między jednostką a innymi instytucjami i organizacjami gospodarczymi regulowane są 

na podstawie zawartych między nimi umów. 

Rozdział 5. 

Postanowienia końcowe  

1. Niniejszy statut wchodzi w życie w drodze uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego.  

2. Zmiany statutu następują w trybie przewidzianym do jego uchwalenia. 
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