
STATUT  

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ  

I MIESZKANIOWEJ W PSZOWIE  

 
 
 

ROZDZIAŁ I  

Postanowienia ogólne 
 

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie zwany dalej „Zakładem" jest 
jednostką organizacyjną gminy Pszów, działającą w formie zakładu budżetowego na 
podstawie: 

a)  Uchwały z dnia 14 lipca 1995 roku Rady Miejskiej w Pszowie Nr VI/50/95 w sprawie 
utworzenia zakładu, 

b)  Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym (jednolity tekst Dz.U. Nr 13 
poz. 74 z późniejszymi zmianami), 

c)  Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014 z 
późniejszymi zmianami), 

 
 

ROZDZIAŁ II  

Zadania Zakładu 

Zadaniem Zakładu jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: 

1) gospodarki mieszkaniowej, 

2) drogownictwa, 

3) robót ogólnobudowlanych, 

4) melioracji, 

5) targowisk, 

6) tworzenia i utrzymania zieleńców i placów, 

7) zimowego utrzymania dróg, chodników placów i parkingów, 

8) oczyszczania miasta, 

9) utrzymania miejsc pamięci narodowej, 



10) zarządzania „Wielofunkcyjnym obiektem sportowo-rekreacyjnym ze sztucznym 
lodowiskiem, 

11) zarządzania innymi zabudowanymi nieruchomościami gminnymi przekazanymi przez 
Zarząd Miasta. 

 

 
ROZDZIAŁ III  

Organizacja Zakładu 

1.  Zakładem kieruje Kierownik, który reprezentuje zakład na zewnątrz, odpowiada  
za jego funkcjonowanie, dobór kadry i powierzony majątek. 

2. Kierownika Zakładu powołuje Zarząd Miasta. 

3. Kierownik jest upoważniony do dokonywania czynności prawnych w zakresie 
pełnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza Miasta. 

4. Wewnętrzną organizację Zakładu oraz zakres działania, podział czynności i 
odpowiedzialności osób pełniących funkcje kierownicze i samodzielne określa regulamin 
organizacyjny. 

5. Opracowany przez Kierownika regulamin organizacyjny podlega zatwierdzeniu przez 
Zarząd Miasta. 

6. Pracownicy Zakładu otrzymują wynagrodzenie na warunkach przewidzianych 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie wynagradzania i 
wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 61 poz. 708) oraz 
regulaminem wynagradzania Zakładu. 

 

 
ROZDZIAŁ IV  

Zasady gospodarki finansowej 

1.  Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy, obejmujący 
przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i 
rozliczenia z budżetem. 

2. Zakład otrzymuje dotacje przedmiotowe z tym, że łącznie nie mogą one przekroczyć 50% 
jego wydatków; nie dotyczy to wydatków inwestycyjnych. 

3. W planie finansowym Zakładu wyodrębnia się w szczególności: 

1) przychody własne, 
2) dotacje, 



3) wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń 
4) wydatki inwestycyjne.  

4. W planie finansowym Zakładu mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku w przypadku 
realizowania wyższych od planowanych przychodów i wydatków, pod warunkiem, że nie 
spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu. 

5. Zakład posiada rachunek bankowy w banku obsługującym budżet gminy. 

6. Bezpośredni nadzór i kontrolę finansową nad Zakładem sprawuje Zarząd Miasta. 

 

 
ROZDZIAŁ V  

Postanowienia końcowe 

1. O likwidacji zakładu decyduje Rada Miasta na zasadach przewidzianych ustawami. 

2. Wszelkich zmian w niniejszym Statucie dokonywać może Rada Miasta na zasadach 
przewidzianych ustawami. 

 
 


