U C H W A Ł A Nr

25 /03

Rady Gminy Celestynów
z dnia 8 lipca 2003 roku
w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Celestynów
Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2/
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 pkt. 2/ ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach
publicznych (Dz. U. z 2003 r Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) - Rada Gminy Celestynów
uchwala, co następuje:
§1
Utworzyć gminną jednostkę organizacyjną o nazwie: "Gospodarka Komunalna"
§2
Cel i zadania jednostki, gospodarkę finansową, strukturę organizacyjną oraz zakres
działania określa statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz
podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy
Celestynów.
§5
Uchwała ma zastosowanie do drugiego półrocza 2003 roku.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
/ Artur Kubajek /

Załącznik nr 1 do uchwały nr 25/03
Rady Gminy Celestynów
z dnia 8 lipca 2003 r.

STATUT
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO O NAZWIE "GOSPODARKA KOMUNALNA"
W GMINIE CELESTYNÓW
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Jednostka organizacyjna pod nazwą "Gospodarka Komunalna", używająca skrótu
„GeKom”, zwana dalej Jednostką, działa na podstawie:
- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy,
- niniejszego statutu.
§2
1. Jednostka jest zakładem budżetowym Gminy Celestynów.
2. Siedzibą jednostki jest miejscowość Celestynów.
3. Jednostka prowadzi działalność statutową na terenie gminy Celestynów.
§3
Bezpośredni nadzór nad działalnością Jednostki sprawuje Wójt Gminy Celestynów.
Rozdział II
Zakres działalności
§4
Przedmiotem działalności Jednostki jest wykonywanie wszelkich zadań o charakterze
użyteczności publicznej w celu bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych
potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, w szczególności
obejmujących:
- zapewnienie warunków technicznych i dostaw wody w wymaganej ilości i pod
odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób
ciągły i niezawodny, a także o należytej jakości dostarczanej wody i
odprowadzanych ścieków, wraz z obsługą administracyjną,
- organizowanie wywozu nieczystości stałych z terenu gminy i nadzór nad
prawidłowym wykonaniem,
- utrzymanie w należytym stanie pasów drogowych,

-

gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie,
utrzymanie w należytym stanie oświetlenia ulicznego,
§5

1. Bazę materialną jednostki stanowi wydzielona część mienia gminnego.
2. Jednostka prowadzi działalność zgodnie z celami określonymi przez radę gminy a
ujętymi w planach finansowych na rok gospodarczy.
3. Jednostka realizuje zadania z zakresu użyteczności publicznej i ma na celu bieżące
i ciągłe zaspokajanie potrzeb społecznych.
§6
Podjęcie nowej działalności usługowej lub produkcyjnej wymaga zgody Rady Gminy
podjętej w uchwale i statucie.
§7
1. Realizacja zadań jednostki następuje w oparciu o własne plany roczne.
2. Roczny plan działalności opracowuje kierownik jednostki i podlega on zatwierdzeniu
przez Wójta Gminy.
3. Wójt Gminy odmówi zatwierdzenia planu, jeżeli stwierdzi, że jednostka zamierza
ograniczyć lub zaniechać działalność w zakresie usług, do świadczenia których
została utworzona.
4. Wójt Gminy może nałożyć na jednostkę obowiązek wykonania dodatkowych zadań
do zaspokojenia potrzeb ludności lub podmiotów gospodarczych, pod warunkiem
zapewnienia dodatkowych środków finansowych niezbędnych do realizacji tych
zadań.
Rozdział III
Organizacja jednostki
§8
1. Działalnością Jednostki kieruje jednoosobowo Dyrektor.
2. W imieniu Jednostki, która jest pracodawcą w rozumieniu prawa pracy, czynności z
zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor.
3. Dyrektor ustala szczegółową strukturę organizacyjną Jednostki oraz zakres
działania wewnętrznych komórek organizacyjnych i przedstawia do zatwierdzenia
Wójtowi Gminy.
§9
1. Dyrektora jednostki zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.
Zatrudnienie odbywa się w drodze konkursu.
2. Kompetencje Dyrektora, zakres odpowiedzialności i jego działania określa Wójt
Gminy.
3. Na czas nieobecności lub czasowej niezdolności do pracy Dyrektora Jednostki jego
obowiązki przejmuje osoba wyznaczona przez Wójta Gminy Celestynów.

§ 10
Do zakresu działania Jednostki należy w szczególności:
1. Kierowanie działalnością Jednostki i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania.
2. Reprezentowanie Jednostki wobec organów samorządowych, instytucji, organizacji
oraz osób trzecich w granicach udzielonego upoważnienia prze Wójta Gminy
Celestynów.
3. Składanie w imieniu Gminy Celestynów oświadczenia woli w zakresie praw i
obowiązków majątkowych do wysokości kwot określonych w planach finansowych
Jednostki.
Rozdział IV
Sprawy finansowe
§ 11
1. Jednostka prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla
zakładów budżetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Jednostki jest roczny plan finansowy.
3. Jednostka prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 12
W celu realizacji zadań statutowych jednostka obowiązana jest do ścisłej współpracy z
organami administracji samorządowej.
§ 13
Zmiany w statucie wymagają trybu obowiązującego przy jego uchwaleniu.

