
UCHWAŁA NR LXII/379/2010
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 10 sierpnia 2010 r.

w sprawie: zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1991 roku o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2001r nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) w związku z art. 12 ust. 

2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze 

zmianami), Rada Miejska uchwala co następuje: 

§ 1. 

W załączniku nr 1 do Uchwały nr XXIII/114/92 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 
1992 r. ze zmianami wynikającymi z Uchwał nr XXII/130/96 z dnia 26 lutego 1996r, nr 
XXVII/294/2000 z dnia 6 grudnia 2000r i XL/300/2005 z dnia 30 marca 2005 r, wprowadza się 
następujące zmiany: 

1. W § 1 Statutu: 
a) pkt. d) otrzymuje brzmienie: 

"ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze 
zmianami)" 

b) pkt. e) otrzymuje brzmienie: 
"Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010r w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, 
państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2010 r. nr 128; poz. 861)" 

2. W § 5 pkt.1 dodaje się tiret ósme w brzmieniu: 
- "prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Swarzędz oraz 
w oparciu o zawarte porozumienia międzygminne, w których prowadzenie lokalnego 
transportu zbiorowego powierzono Gminie Swarzędz." 

§ 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz oraz Dyrektorowi 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie

Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego jest zadaniem własnym gminy zgodnie z art. 
7 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 08 marca 1991 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 
z 2001r nr 142 poz.1591 z późn. zmianami). Zadanie to może być realizowane przez operatora 
zewnętrznego, operatora wewnętrznego (spółka prawa handlowego, której 100% kapitału 
zakładowego należy do gminy) lub przez zakład budżetowy. Wprowadzenie zmiany do Statutu 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu polegającej na rozszerzeniu zadań istniejącego 
zakładu budżetowego Gminy Swarzędz o prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na 
terenie Miasta i Gminy Swarzędz oraz w oparciu o zawarte porozumienia międzygminne, 
w których prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego powierzono Gminie Swarzędz, ma na 
celu umożliwić realizację zadań zarządzania, organizacji oraz prowadzenia transportu 
publicznego we własnym zakresie, bez konieczności zlecania zadania podmiotom 
zewnętrznym. Dodatkowo, w związku ze zmianami aktów prawnych będących podstawą 
funkcjonowania zakładu budżetowego, należy zmienić zapisy § 1 lit. d) i e) Statutu. 


