UCHWAŁA NR XII/60/19
RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH
z dnia 10 września 2019 r.
w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309 , 1571 i 1696) w związku z art. 16 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. W Uchwale Nr 153/98 Rady Gminy i Miasta w Stawiskach z dnia 5 czerwca 1998 r. w sprawie
sposobu i formy prowadzenia spraw z zakresu gospodarki komunalnej na terenie miasta i gminy Stawiski
wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 uchyla się pkt 3.
2) Uchyla się § 3.
3) Uchyla się Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach stanowiący załącznik do
Uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Kamil Zajączkowski

Załącznik do uchwały Nr XII/60/19
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 10 września 2019 r.
STATUT
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W STAWISKACH
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach zwany dalej "Zakładem" jest
jednostką organizacyjną Gminy Stawiski funkcjonującą w formie samorządowego zakładu budżetowego.
2. Zakład działa na podstawie:
1) uchwały Nr II/14/84 Rady Gminy i Miasta w Stawiskach z dnia 18 października 1984 r. w sprawie
utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach,
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712),
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),
5) postanowień zawartych w niniejszym statucie,
6) innych obowiązujących przepisów prawa.
§ 2. 1. Zakład nie posiada osobowości prawnej.
2. Siedzibą Zakładu jest miejscowość Stawiski.
3. Terenem działalności Zakładu jest gmina Stawiski.
§ 3. Mienie Zakładu jest mieniem komunalnym należącym do Gminy Stawiski, zwanej dalej "Gminą",
przekazanym Zakładowi w trwały zarząd.
Rozdział 2.
Cel i zakres działania Zakładu
§ 4. Zakład będąc samorządowym zakładem budżetowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych
jest zakładem użyteczności publicznej, którego celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych
potrzeb mieszkańców gminy Stawiski poprzez świadczenie usług powszechnie dostępnych.
§ 5. Przedmiotem działania Zakładu jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb
mieszkańców gminy Stawiski w zakresie:
1) Zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi poprzez:
a) administrowanie lokalami mieszkalnymi będącymi własnością Gminy,
b) wykonywanie bieżących napraw i remontów w ramach środków pochodzących z czynszów i dotacji.
2) Gospodarki wodno - ściekowej poprzez:
a) pobór i dostarczanie wody do użytkowników,
b) prowadzenie bieżących prac remontowych i konserwacyjnych,
c) pobieranie opłat za dostawę wody,
d) bieżący nadzór nad funkcjonowaniem sieci wodociągowej oraz przynależnych do niej urządzeń,
e) bieżące konserwacje i naprawy urządzeń oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej,
f) pobieranie opłat za odebrane ścieki,
g) świadczenie usług w zakresie odbioru nieczystości płynnych z osadników (szamb).

Rozdział 3.
Organizacja Zakładu
§ 6. 1. Zakładem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Zakładu.
2. Kierownik Zakładu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza
Stawisk.
3. Burmistrz Stawisk wykonuje wobec Kierownika Zakładu czynności z zakresu prawa pracy i jest jego
zwierzchnikiem służbowym.
4. Pod nieobecność Kierownika Zakładu jego obowiązki wykonuje pracownik wyznaczony przez
Kierownika.
5. Do zakresu działania Kierownika Zakładu należy:
1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Zakładu i kierowania jego działalnością,
2) nadzorowanie czynności wykonywanych przez pracowników Zakładu oraz osoby fizyczne i prawne
działające na podstawie pisemnych zleceń na rzecz Zakładu,
3) wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników Zakładu,
4) wydawanie w oparciu
i regulaminów.
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§ 7. Kierownik Zakładu ustala Regulamin Organizacyjny Zakładu, który zawiera strukturę organizacyjną,
wykaz stanowisk, ich podporządkowanie oraz przypisane zadania.
Rozdział 4.
Gospodarka finansowa
§ 8. 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w przepisach dotyczących
gospodarki samorządowych zakładów budżetowych.
2. Zakład prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami
o rachunkowości oraz o sprawozdawczości budżetowej i przepisami ustawy o finansach publicznych,
z uwzględnieniem zasad szczególnych dotyczących zakładów budżetowych.
3. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan rzeczowo - finansowy.
4. Zakład może otrzymywać dotacje z budżetu Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Zakładu ponosi Kierownik Zakładu oraz główny księgowy
Zakładu w zakresie określonym ustawą o finansach publicznych oraz innymi przepisami prawa.
6. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.
7. W planie finansowym Zakładu mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku w przypadku realizowania
wyższych od planowanych przychodów i kosztów pod warunkiem, że zmiany te nie spowodują zwiększenia
dotacji z budżetu Gminy.
Rozdział 5.
System kontroli zewnętrznej
§ 9. Kierownik Zakładu organizuje i zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej.
Szczegółowy tryb przeprowadzania kontroli zarządczej określi zarządzenie Kierownika Zakładu.
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
§ 10. Dokonywanie zmian w niniejszym statucie wymaga formy i trybu jak przy jego uchwalaniu.

