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RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE

z dnia20 gr:udniaZ0l2 r.

w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu statutu zakladu uslug Komunalnych w Jpdrzejowie

Na podstawie aft. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. ll. 22001 r.

Nr l4i, poz. 1591, z p62n. zm) oraz art. 16 ust. 3i ust. 4 ustawy zdnia 20 lipca 2000r. o oglaszaniu akt6w

normatywnych iniekt6rych innych akt6w prawnych ( Dz' U. z20llr. Nr 197' poz. 1172, zp6Ln' zm.)
Rada Miejska w Jgdrzejowie uchwala, co nastqpuje:

g l. Oglasza sig jednolity tekst statutu samorz4dowego zakladu bud2etowego Zaklad Uslug Komunalnych
w JEdrzejowie, uchwalonego uchwal4Nr XLII/366i05 Rady Miejskiej w Jgdrzejowie z dnia29listopada 2005 roku
w sprawie likwidacji Zarz4du Budynk6w Mieszkalnych w Jgdzejowie iutworzenia samorz4dowego zakladu
budzetowego pod nazvv4Zaklad Uslug Komunalnych w Jgdrzejowie

$2. Ogloszenie, o kt6rym mowa wg I nast4pi w formie Obwieszczenia Rady Miejskiej w JEdrzejowie zdnia
20 grudnla2012 roku w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu statutu Zakladu Uslug Komunalnych w Jpdrzejowie,
zgodnie z brzmieniem zal4cznika do niniejszej uchwaly.

$ 3. | . Uchwala wchodzi w zrycie z dniem podjEcia.

2. Obwieszczenie, o kt6rym mowa w $ I podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzpdowym wojew6dztwa
Swietokrzyskiego.

Przewodniczqcy Rady
Miejskiej w JEdrzejowie

msr Pawel Bl zkiewicz
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Zal4cznik Nr I do Uchwaly Nr XXVllDTlllz

Rady Miejskiej w JPdrzejowie

z dnia20 grudniaZ0l2 r.

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Jgdrzejowie
z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Zakladu Uslug Komunalnych

w Jpdrzejowie

Na podstawie art. l6 ust. 3 z dnia 20 lipca 2000 r. o oglaszaniu akt6w normatywnych i niekt6rych innych akt6w
prawnych (Dz. lJ. z201lr. Nr 197, poz. 1172, z p6in. zm.) Rada Miejska w JEdrzejowie oglasza tekst jednolity
statutu Zakladu Uslug Komunalnych w Jgdrzejowie, z uwzglgdnieniem tekstu pierwotnego statutu Zakladu Uslug
Komunalnych w Jgdrzejowie przyjEtego uchwal4 Nr XLlU366l05 Rady Miejskiej w Jgdrzejowie z dnia 29
listopada 2005 r. w sprawie likwidacji Zarz4du Budynk6w Mieszkalnych w JEdrzejowie iutworzenia Zakladu
Uslug Komunalnych w Jpdrzejowie (Dz. Urz. Woj. SwiQtokrryskiego 22006 r. Nr 13 poz. 221) onz zmian
wprowadzonych:

l) Uchwal4 Nr XXl140/07 Rady Miejskiej w Jpdrzejowie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia
zmian do uchwaly dotycz4cej likwidacji Zarzqdu Budynt6w Mieszkalnych w Jpdrzejowie iutworzenia
Zakladu Uslug Komunalnych w Jpdrzejowie ( Dz. Urz. Woj. SwiEtokrzyskiego z 2008 r. Nr 22 poz. 341).

2) Uchwalq Nr V/31/ll Rady Miejskiej w JEdrzejowie z dnia 17 lutego 20ll roku w sprawie wprowadzenia
zmian w uchwale dolyczqcej likwidacji Zarz4du Budynk6w Mieszkalnych w JEdrzejowie i utworzenia Zakladu
Uslug Komunalnych w Jgdrzejowie ( Dz. Urz. Woj. SwiEtokrzyskiego z 201I r. Nr 77 poz. 839).

3) Uchwatq Nr XX/184/12 Rady Miejskiej w Jgdrzejowie z dnia l1 maja Z0l2 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w uchwale dotyczqcej likwidacji Zarzqdu Budynk6w Mieszkalnych w Jgdrzejowie i utworzenia Zakladu Uslug
Komunalnych w JEdrzejowie ( Dz. Urz. Woj. Swiptokrzyskiego z 2012 r. poz. 1956).

Przewodnicz4cy Rady
Miejskiej w Jgdrzejowie

mgr Pawel zkiewicz
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Zal4cznik do Obwieszczenia Rady Miejskiej w JEdrzejowie

z dnia 20 grudnia20l2 roku w sprawie ogloszenia tekstu

jednolitego statutu Zakladu Uslug Komunalnych w Jpdrzejowie

STATUT

Zakladu Uslug Komunalnych w Jgdrzeiowie

/tekst jednolity/

Rozdzial l.
Postanowienia o96lne

gl.Zaklad Uslug Komunalnych w JEdrzejowie, zwany dalej Zakladem, jest samorzqdowym zakladem
budzetowrym Gminy Jgdrzejow i dziala na podstawie:

l) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.22001 r. Nr 142, poz. 159 | zpoLn. zm.).

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

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

4) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieli publicznych (Dz. U. 22010 r. Nr I13, poz.759 zpoin.
zm.) .

5) Rozporz4dzenia Ministra Finans6w zdnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki
finansowej jednostek budzetowych i samorz4dowych zaklad6w bud2etor+ych (Dz. U. 22010r. Nr 241, poz.
l 6 l 6 ) .

6) Niniejszego statutu.

$ 2. L Organem zalozfcielskim Zakladu jest Rada Miejska w Jgdrzejowie.

2. BezpoSredni nadz6r nad Zakladem sprawuje Burmistrz Miasta Jpdrzejowa.

$ 3. Siedzibq Zakladujesr JEdrzej6w ul. Reymonta 2l.

$ 4. Terenem dzialania Zakladu jest miasto igmina Jgdrzej6w.

$ 5. f . Mienie Zakladu jest mieniem komunalnym gminy przekazanym Zakladowi w trwaly zarz4d.

2. Zaklad wykonuje wszelkie uprawnienia w stosunku do mienia bgd4cego w jego trwalym zarzqdzie
z wyj4tkiem uprarvnierl wyl4czonych z mocy odrgbnych przepis6w.

Rozdzial 2.
Przedmiot i zakres dzialania Zakladu

$ 6. Przedrniotem dzialania Zakladu jest stale zaspokojenie zbiorowych potrzeb wsp6lnoty samorz4dowej
w zakresie:

l. Adrninistracja komunalnymi zasobami mieszkaniowymi, prowadzenie spraw w zakresie gospodarowania
lokalami uzytkowymi. stanowi4cymi wlasnoSi gminy Jqdrzej6w, w szczeg6lnoSci:

a) opracowanie projekt6w polityki mieszkaniowej iczynszowej i ich realizacja,

b) projektowanie zalozeri polityki remontowej i prowadzenie remont6w powierzonego zasobu,

c) przejmowanie nieruchomo5ci do zasobu lokalowego,

d) realizacja zadai wynikaj4cych z ustawy o ochronie praw lokator6w, mieszkaniowym zasobie gminy io zmianie
kodeksu cywilnego,

e) pobieranie i windykacja naleZno5ci czynszowych iinnych oplat zwi4zanyclr z powierzonym zasobem
lokalowym,

f) prowadzenie i aktualizacja ewidencji zarzqdzanym zasobem mieszkaniowym,
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g)podejmowaniedecyzl iwsprawieumofzenia lubroz lozenianaratyzaleglychnale2noSciZtytutuKorzystanla
z lokali.

h) organizowanie przetargu na wykonywanie prac remontowych zgodnie z prawem zarn6wiei publicznych'

i) zawieranie um6w w zakresie dostaw i uslug zwi4zanych z obslug4 zasobu lokalowego,

i) administrowante terenamt przyc'lomo*1'mi przy budynkach mieszkalnych komunalnych'

k) zarzqdzanie wspolnotami mieszkaniowymi, gdy taki obowiqzek wynika z akt6w notarialnych'

2.Qczyszczaniemiastapoprzezzamiatanieul ic ,chodnik6wip lac6w'wyw6zSmieci ' t l t rzymywaniepark6w
i innych te;en6w zielonych, oraz konserwacja i utrzymanie plac6w zabaw'

3. Prowadzenie uslug w zakresie szalet6w rniejskich'

4. Zal<tad moZe podj4i dzialalnosi w innych rodzajach uslug uzTtecznosci publicznej nie okreslonych

w niniejszym statucie w zakresie zadair wlasnych grniny. Decyzja Kierownika Zakladu o podigciu takiej

clzialalnosci wymaga akceptacji Br"rrmistrza Miasta JQdrzejowa'

$ 7. Zakladowi mog4 byi powierzone obowi4zki Swiadczenia innych uslug i zadah niz wymienione w $ 6 po

,prr""dnit zapewnieniu przez organy gminy Srodk6w finansowych na ich wykonanie'
Rozdzial 3.

Organizacja Zakladu

$ 8. L Zaklaclem zatz4dzai reprezentuje go na zewnEtrz Kierownik Zakladu'

2. Kierownik dziala jednoosobowo na podstawie pelnomocnictwa udzielonego plzez Bulmistrza'

3. Do dokonywania czynno(ci prawnych przekraczaj4cych zakres udzielonego pelnomocnictwa potrzebna jest

zgoda Burmistrza.

$ 9. 1. Kierownika Zakladu zatrudnia i zwalnia Burmistrz'

2. Zatrudnienie Kierownika winno by6 poprzedzone konkursem'

S10. l. Kierownik Zakladu realizuje zadania przy pomocy gl6wnego ksiEgowego ipodlegtych mu

pracownik6w.

2. Do zakresu obowi4zk6w Kierownika Zakladu naleZy w szczeg6lnoSci:

|)zapewnienieprawidlowegofunkcjonowaniaZakladuikierowaniejegodzialalnosci4

2) opracowywanie oraz realizacla plan6w finansowych,

3) wykonywanie funkcji pracodawcy wobec pracownik6w Zakladu,

4) dysponowanie Srodkami finansowymi Zakladu,

5) reprezentowanie zakladu na zewn4trz w tym wystppowanie przed S4dami i ustanawianie pelnomocnik6w

procesowych.

6) kontrola zarz4dcza.

7) wyclawanie zarz4dzeil wewnQtrznych, instrukcji, regulamin6w,

8) opracowywanie projekt6w uchwal i zarzEdzen w zakresie dzialalnodci Zakladu i przedstawianie ich do

uchwalenia odpowiednim organom gmtny.

$ ll. Szczeg6lowq strukturg organizacyjn4 Zakladu okresla Regulamin organizacyjny zaakceptowany pzez

Burmistrza 
Rozdzial4.

Zasady dzialania Zakladu

$ 12. l. Zaklad prowadzi dzialalnoSi finansowq wedlug zasad okledlonych w ustawie o finansach publicznych

clla samorz4dowych zakladow budzetowych.

2. Podstaw4 gospodarki finansowej Zakladu jest roczny plan finansowy obejmuj4cy przychody i koszty

dzialalnoSci oraz stan Srodk6w obrotowych.
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3. Kierownik zakladu mole dokonywai zmian w ci4gu roku w planie finansowym Zakladu w przypadku

realizowania \ ryZszych od planowanych przychod6w i koszt6w, pod warunkiern, Ze nie spowoduje to zmniejszenia

wolat do budzetu ani zwiQkszania dotacj i z budzetu.

$ 13. L Zasadniczym lr6dlern finansowania dzialalnoSci zakladu s4 dochody z dzialalnosci podstawowej

Swiadczonej pvez Z?klad.

2. Zaklad moze ottzymywai z budzetu dotacjQ ptzedmiotow4

3. W zakresie okre5lonym w odrgbnych przepisach Zaklad moze otrzymywai dotacjQ podmiotow4 lub dotacjq

celowE na dofi nansowanie koszt6w realizacj i inwestycji.

4. Dotacje dla samorz4dowego zakladu budzetowego, z wyl4czeniem dotacji celowych nie rr.rog4 przekracza(

50% koszt6w jego dzialalnoSci.

$ 14. l. Zaklad w terminie l5 dni od zlozenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) wplaca do budzetu
r6znicQ miQdzy faktycznym, a planowanym stanem Srodkdw obrotowych na koniec roku, chyba ze organ
stanowi4cy jednostki samorzqdu terytorialnego postanowi inaczej.

2) Zaklad nie dokonuje zaliczkowych wplat nadwyZek Srodk6w obrotowych.

3) Faktyczny stan irodk6w obrotowych samorz4dowego zakladu budzetowego na koniec roku ustala sig jako
roznica rniedzy sum{ stanu Srodk6w obrotowych na pocz4tek roku iprzychod6w nale2nych zwiqzanych
z plowadzon4 dzialalno5ci4 a suma oplaconych koszt6w, zobowi4zai i nieponiesionych wydatk6w za
inwestycje finansowane ze Srodk6w wlasnych, ujetych w zatwierdzonym planie finansowym samorz4dowego
zakladu budzetowego. Przy czyrr dotacje celowe udzielone samorz4dowerru zakladowi budzetowemu
z budzetu jednostki samorz4du terytorialnego mogq byi wykorzystane wylqcznie na cele, na kt6re zostaly
pruyznane; dotacje te w czgSci w jakiej nie zostaly wykorzystane w roku budzetor.rym, podlegajq zwrotowi do
budzetu jednostki samorz4du terytorialnego.

glS.Zaklad prowadzi rachunkowoSc zgodnie z typowym planem kont dla zaklad6w budzetowych oraz
sporz4dza najej podstawie sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami o sprawozdawczoSci budzetowej.

$ 16. l. Zaklad opracowuje p6lroczne iroczne sprawozdania z wykonywania planu finansowego Zakladu
w ukladzie wedlug dzial6w, rozdzial6w i paragraf6w, opracowuje r6wniez inne sprawozdania jeSli obowi4zek taki
wynika z obowiqzujqcl ch przepis6u.

2. Kierownik Zakladu jest obowiEzany przedkladai Bumistrzowi Miasta w okreilonych terminach analityczne
inforrnacje z wykonania rocznego planu finansowego Zaktadu.

$ 17. Zaklad posiada odrgbny rachunek bankowy.

$l8.Zasady wynagrodzenia pracownik6w Zakladu okreSla regulamin wynagradzania ustalony przez
Kierownika Zakladu i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta JQdrzejowa.

Rozdzial 5.
System kontroli wewnttrznej

S 19. l. Kierownik Zakladu organiztle i zabezpiecza prawidlowe funkcjonowanie systemu kontroli
wewnQtrzneJ.

2. Do cel6w bieZ4cego zarzqdzania Kierownik Zakladu ustala system kontroli wewnQtrznej w regulaminie
kontroli wewngtrznej.

3. Kierownik Zakladu sprawuje o96lny nadz6r nad skutecznoSciq dzialania kontroli wewnQtrznej.

Rozdzial 6.
Nadz6r nad Zakladem

$20. 1. Burmistrz w granicach okreSlonych ptzez prawo dokonuje kontroli ioceny dzialalnoSci oraz
Kierownika.

2. W ramach sprawowanego nadzoru Burmistrz jest uprawniony do wstrzymania wykonania decyzji
Kierownika oraz zobowi4zania Kierownika do jej zmiany lub uchylenia w szczegdlno5ci z nastgpuj4cych
przyczyn:

l) naruszenia przepis6w prawa,

2) gdy swojA dzialalnoSciq spowoduj e,2e Zaklad nie realizuje b4dZ realizuje nieprawidlowo swoje zadania.
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Roz'dzitl7.
Postanowienia koficowe

S 21. w sprawach zwi4zanych z funkcjonowaniem Zakladu, il nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje

sig o'g6lnie obowiqzuj4ce przepisy szczeg6lnie zwiqzane z przedmiotem dzialalnosci Zakladu.- 
g1Z. zmiany w statucie mog4 by6 dokonywane w trybie wla6ciwym dojego nadania'
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U z a s a d n i e n i e

Stosownie do an16 ":l- l;i'",Y,',ilirii,..'il:ir;xlti 'ltryr4':#:t'iiffiHilI;l'
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w zwi4zku ztym , iz Statut zatidu uslug Komunalnych w Jgdrzejowie byl zmieniony w 2012 roku nalezalo

oglosi6 jego tekst jednolity'
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