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UCHWAŁA NR LXV/411/2010
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 26 października 2010 r.

w sprawie uchwalenia statutu samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 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 nastepuje: 

§ 1. 

Uchwala się statut Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu stanowiący załącznik nr 
1 do uchwały 

§ 2. 

Traci moc Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu z dnia 30 marca 1992 r. 
wraz ze zmianami w: 

1.Uchwale Nr XXII/130/96 z dnia 26 lutego 1996 r. 
2.Uchwale Nr XL/300/2005 z dnia 30 marca 2005 r. 
3.Uchwale Nr LXII/379/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r. 

§ 3. 

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

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
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Załącznik do Uchwały Nr LXV/411/2010

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 26 października 2010 r.

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SWARZĘDZU 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu powołany został 
uchwałą Nr XXIII/114/92 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 1992 r. w sprawie 
utworzenia Zakładu Oczyszczania Miasta. Uchwałą Nr XXVII/294/2000 Rady Miejskiej 
w Swarzędzu z dnia 06 grudnia 2000 r. następuje zmiana nazwy zakładu na Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu. 

§ 1. 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu, zwany dalej Zakładem, działa na podstawie: 

1.Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 ze zm.). 

2.Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 
ze zm.). 

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

4.Niniejszego statutu. 
5.Pozostałych przepisów dotyczących jego działania. 

§ 2. 
1.Zakład jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Swarzędz. 
2 Bezpośredni nadzór nad Zakładem sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz.
3.Zakresem terytorialnego działania Zakładu jest Miasto i Gmina Swarzędz. 
4.Siedzibą Zakładu jest Miasto Swarzędz. 
5.Zakład stosuje pieczęci podłużne, zawierające pełną nazwę i siedzibę Zakładu. 
6.Zakład używa skrótu "ZGK". 

II CELE I ZADANIA ZAKŁADU. 

§ 3. 
1.Celem Zakładu jest wykonywanie zadań o charakterze uzyteczności publicznej, należących 

do zadań własnych gminy, dotyczących zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców 
poprzez świadczenie usług powszechnie dostępnych. 

2.Przedmiotem działania zakładu jest bieżące i nieprzerwane zaspokojenie potrzeb 
komunalnych mieszkańców miasta i gminy Swarzędz, a w szczególności: 

1.gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi, 
2.dróg, ulic, mostów, placów, 
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3.wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania scieków 
komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk 
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

4.lokalnego transportu zbiorowego, 
5.targowisk i hal targowych, 
6.zieleni gminnej i zadrzewień, 
7.kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń 

sportowych, 
8.cmentarzy. 

§ 4. 
1.Na czele Zakładu stoi Dyrektor, który kieruje jego działanością i reprezentuje Zakład na 

zewnątrz we wszystkich sprawach dotyczących Zakładu. 
2.Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z Dyrektorem Zakładu dokonuje Burmistrz 

Miasta i Gminy Swarzędz, który wykonuje również uprawnienia zwierzchnika służbowego. 

§ 5. 

Szczegółową strukturę wewnętrzną Zakładu i podział czynności między stanowiska pracy 
określa Dyrektor Zakładu w regulaminie organizacyjnym i przedkłada go do zatwierdzenia 
Burmistrzowi. 

III GOSPODARKA FINANSOWA. 

§ 6. 

Koszty swojej działalności Zakład ponosi z przychodów własnych oraz z przyznanej 
z budżetu Gminy dotacji przedmiotowej lub celowej. 

§ 7. 

Zakład prowadzi gospodarkę finansową na podstawie corocznie ustalonego planu 
finansowego obejmującego przychody i wydatki, stan środków obrotowych i innych zgodnie 
z uchwałą budżetową Gminy oraz z zasadami określonymi w przepisach powszechnie 
obowiązujących, w szczególności w ustawie o finansach publicznych. 

§ 8. 
1.Zakład prowadzi pełną rachunkowość budżetową oraz sporządza sprawozdania z realizacji 

planu, o którym mowa w § 7 niniejszego Statutu w terminach wyznaczonych przez 
Burmistrza. 

2.Okresem rozliczeniowym z budżetem Gminy jest rok kalendarzowy. 

§ 9. 

Zakład wyposażony jest w mienie gminne w zakresie niezbędnym do prowadzenia 
działalności statutowej. 

§ 10. 

Zakład posiada odrębny rachunek bankowy, z którego dokonuje wypłat do wysokości 
środków zgromadzonych na tym rachunku. 
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IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
1.Zmiana zakresu działaności lub likwidacja Zakładu może nastąpić uchwałą Rady Miejskiej 

w Swarzędzu. 
2.Niniejszey Statut uchwala i dokonuje w nim zmian Rada Miejska w Swarzędzu. 
3.W sprawach związanych z funkcjonowaniem Zakładu, a nie uregulowanych niniejszym 

Statutem, stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, dotyczące zakładów 
budżetowych. 

4.Statut obowiązuje od dnia określonego w uchwale o jego nadaniu. 
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Uzasadnienie
Zmiana ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze 
zmianami) w sposób szczegółowy określa zadania jakie może realizować samorządowy zakład 
budżetowy. W związku z powyższym zmiana statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Swarzędzu to dostosowanie do istniejącej ustawy i przepisów. 


