
UCHWAŁA  Nr V/46/19 

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 16 kwietnia 2019 r. 

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Gnojnie” 

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

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506) i art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Z dniem 1 maja 2019 r. tworzy się jednostkę budżetową o nazwie „Zakład Gospodarki Komunalnej 

w Gnojnie”, zwaną dalej „jednostką”. 

§ 2. Przyjmuje się statut określający zakres działania, organizację i zasady funkcjonowania jednostki, 

stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 3. Jednostka otrzymuje mienie komunalne - ruchome i nieruchome - według stanu z inwentaryzacji na dzień 

30 kwietnia 2019 r. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Wcisło  
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Załącznik do uchwały nr V/46/19 

Rady Gminy Gnojno 

z dnia 16 kwietnia 2019 r. 

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GNOJNIE 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Zakład Gospodarki komunalnej w Gnojnie jest jednostką organizacyjną gminy Gnojno nieposiadającą 

osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa, zwaną w dalszej części Statutu „ZGK 

Gnojno”. 

§ 2.1. Siedzibą ZGK Gnojno jest budynek Urzędu Gminy w Gnojnie, Gnojno 145, 28-114 Gnojno. 

2. Terenem działania ZGK Gnojno jest Gmina Gnojno. 

3. Nadzór nad działalnością ZGK Gnojno sprawuje Wójt Gminy Gnojno. 

§ 3.1. ZGK Gnojno prowadzi działalność na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506); 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.); 

3) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 827 ze zm.); 

4) niniejszego statutu. 

2. ZGK Gnojno prowadzi działalność finansową i rozlicza się na zasadach określonych dla jednostek 

budżetowych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Rozdział 2 

Przedmiot działania 

§ 4.1. Przedmiotem działalności ZGK Gnojno jest prowadzenie w imieniu Gminy Gnojno zadań własnych 

Gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie 

dostępnych, w tym: 

1) zaopatrzenie w wodę oraz usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, w szczególności: 

a) utrzymanie i eksploatacja obiektów i sieci wodociągowej oraz zapewnienie stałej dostawy wody, 

b) utrzymanie i eksploatacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji oraz stały odbiór ścieków, 

c) nadzór i kontrola nad ilością i jakością dostarczanej wody oraz odprowadzanych do kanalizacji ścieków, 

d) wydawanie warunków technicznych przyłącza do wodociągu i kanalizacji, 

e) zawieranie i prowadzenie umów, wymiaru, ewidencji, windykacji opłat za wodę i ścieki; 

2) bieżące utrzymanie dróg, placów i chodników; 

3) utrzymanie czystości i porządku na terenach, w stosunku do których obowiązek ten spoczywa na gminie; 

4) świadczenie odpłatnych usług na rzecz mieszkańców i innych jednostek. 

2. ZGK Gnojno może wykonywać inne zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie zleconym 

przez Radę Gminy lub Wójta. 

Rozdział 3 

Organizacja jednostki 

§ 5.1. Na czele ZGK Gnojno stoi Kierownik, który samodzielnie zarządza jednostką, reprezentuje ją na 

zewnątrz we wszystkich sprawach i odpowiada za jej działalność. 
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2. Kierownik wykonuje swoje zadania jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta 

Gminy Gnojno. 

3. Stosunek pracy z Kierownikiem nawiązuje i rozwiązuje Wójt Gminy Gnojno, który w stosunku do 

Kierownika wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego i wszelkie czynności z zakresu prawa pracy. 

§ 6. Organizację wewnętrzną ZGK Gnojno określa regulamin organizacyjny opracowany przez Kierownika 

i zatwierdzony przez Wójta Gminy Gnojno. 

§ 7.1. Kierownik jest pracodawcą samorządowym dla głównego księgowego i pozostałych pracowników ZGK 

Gnojno oraz wykonuje w stosunku do nich czynności z zakresu prawa pracy. 

2. Kierownik określa głównemu księgowemu zakres czynności, upoważnień i odpowiedzialności w stosunku 

do obsługi finansowej jednostki, wynikające z ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości oraz 

powierzonych zadań. 

3. Kierownik odpowiada za prawidłową organizację oraz terminową i zgodną z obowiązującym prawem 

realizację zadań. 

4. Do kompetencji Kierownika w zakresie zarządzania ZGK Gnojno należy: 

1) wydawanie zarządzeń wewnętrznych w sprawach administracyjnych, pracowniczych i finansowych; 

2) podejmowanie decyzji z zakresu prawa pracy; 

3) zatwierdzanie planu finansowego; 

4) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym; 

5) prawidłowe zorganizowanie i prowadzenie obsługi finansowej, rachunkowej, kadrowej i administracyjnej; 

6) opracowywanie dla Rady Gminy Gnojno sprawozdań i informacji o realizacji zleconych zadań; 

7) ustalanie wewnętrznej organizacji pracy ZGK Gnojno, a zwłaszcza określanie obowiązków, uprawnień 

i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych w jednostce; 

8) zapewnienie właściwej organizacji pracy; 

9) zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; 

10) organizacja i prowadzenie archiwum zakładowego; 

11) realizacja innych obowiązków wynikających z przepisów szczególnych. 

§ 8. Do pracowników ZGK Gnojno stosuje się przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz 

rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. 

Rozdział 4 

Gospodarka finansowa 

§ 9.1. ZGK Gnojno jest jednostką budżetową działającą na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 

2009 r. o finansach publicznych, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Gnojno a uzyskane 

dochody z prowadzonej działalności odprowadza na rachunek Gminy Gnojno. 

2. Podstawą gospodarki finansowej ZGK Gnojno jest plan dochodów i wydatków, zgodny z ustalonym 

budżetem Gminy Gnojno. 

3. ZGK Gnojno prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe i budżetowe zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

4. ZGK Gnojno jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji dotyczącej: 

1) działalności finansowej; 

2) spraw pracowniczych; 

3) działalności administracyjnej; 
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4) innej dokumentacji wymaganej przepisami prawa. 

5. ZGK Gnojno posiada odrębny rachunek bankowy. 

6. ZGK Gnojno gospodaruje wydzielonym mieniem komunalnym Gminy Gnojno oraz wykorzystuje do swej 

działalności pojazdy i urządzenia będące własnością Gminy Gnojno. 

7. ZGK Gnojno w zakresie działalności statutowej może pozyskiwać dofinansowanie ze źródeł krajowych 

(budżetowych i pozabudżetowych) oraz zagranicznych, w tym środków pomocowych Unii Europejskiej. 

8. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową ZGK Gnojno ponosi Kierownik i osoba upoważniona jako 

Główny Księgowy ZGK Gnojno w zakresie określonym ustawą o finansach publicznych oraz innymi przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego. 

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 

§ 10. Kontrolę i nadzór nad działalnością jednostki sprawują organy gminy. 

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

2. W uzasadnionych przypadkach Kierownik ZGK Gnojno przedstawia Wójtowi propozycje zmian w statucie. 

§ 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące. 

§ 13. Statut wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale o jego nadaniu. 
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UZASADNIENIE 

Celem podjęcia niniejszej uchwały jest utworzenie z dniem 1 maja 2019 r. gminnej jednostki budżetowej pod 

nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Gnojnie, której działalność dotyczy realizacji zadań własnych gminy 

związanych z zaopatrzeniem w wodę oraz usuwaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych, bieżącym 

utrzymaniem dróg, placów i chodników oraz utrzymaniem czystości i porządku. 

Podjęcie powyższej uchwały przyczyni się do podniesienia jakości usług świadczonych na rzecz 

mieszkańców. 
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