
UCHWALA NR XXXI)U367I13
RADY MIEJSKIEJ W JEDRZEJOWIE

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie oglosnenia jednotitego tekstu STATUTU SKI-ADOWISKA ODPADOW KOMUNALNYCH
w Potoku Malym.

Na podstawie art. l8ust. 2pkt 15 oraz art.40 ust.z pk 2i art.41 ust I ustawy zdnia 8 marca 1990r.
o samorz4dzie gminnym (Dz.U. z200lr. Nr 142 poz.l59l z p62n. zm.), w zwiazku z art. 16 ust. l, 3 i 4 ustawy
z dnia 20 lipca 2000r. o oglaszaniu akt6w normalywnych i niekt6rych innych akt6w prawnych ( Dz. U. z 201 lr Nr
197 poz. 11722p62n. zm.) Rada Miejska w Jqdrzejowie uchwala co nastgpuje:

$ 1 .

Postanawia siQ oglosii jednolity tekst STATUTU SKLADOWISKA ODPADOW KOMUNALNYCH
w Potoku Malym.

s 2 .
l. Ogloszenie jednolitego tekstu nastqpi w formie Obwieszczenia Rady Miejskiej w JEdrzejowie, ktdre stanowi

zal4cznik do niniejszej uchwaty.

2. Zal4cznrk do tchwaly podlega ogloszeniu w Dzienniku UrzEdowym Wojew6dawa Swiqtokrzyskiego.

$ 3 .
Wykonanie uchwaly powierza siE Burmistrzowi Miasta JEdrzejowa.

s4.
Uchwala wchodzi rv Zycie z dniem podjgcia.

Przewodnicz4cy Rady
Miejskiej w Jgdrzejowie

mgr Pawel BIszkiewicz
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Zal4cznik Nr I do Uchwaly Nr XXXIX/367 /13

Rady Miejskiej w Jgdrzejowie

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ w JQDRZEJOWIE

z dnia 29 sierpnia 2013 roku
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu

STATUTU SKLADOWISKA ODPADOW KOMUNALNYCH
w Potoku Malym.

Na podstawie art. 16 ust. l, 3 i 4 ustawy z dnia 20lipca 2000r. o oglaszaniu akt6w normatywnych i niekt6rych
innych akt6w prawnych (Dz. U. z20ll r. Nr 197 poz. 1172 z p62n. zm.) oglasza sig w zal4czniku do niniejszego
obwieszczenia jednolity tekst STATUTU SKLADOWISKA ODPADOW KOMUNALNYCH w Potoku
Malym , z uwzglEdnieniem tekstu pierwotnego przyjEtego Uchwal4 Nr XLIII/369/05 Rady Miejskiej
w Jqdrzejowie z dnia 29 grudnia 2005r w sprawie nadania nowego statutu, oraz zmian wprowadzonych:

1. Uchwalq Nr L/427106 Rady Miejskiej w Jgdrzejowie z dnia 29 czerwca2006r,

2. Uchwal4Nr XXXI/230/08 Rady Miejskiej w Jgdrzejowie z dnia3} pzrldziemika 2008r,

3. Uchwal4Nr XXYll248/12 Rady Miejskiej w Jgdrzejowie z dnia 29 listopada 2012r.

4. Uchwal4Nr XX){Vlll/345/13 Rady Miejskiej w JEdrzejowie z dnia28 czerwca20l3r.

Przewodnicz4cy Rady
Miejskiej w JEdrzejowie

mgr Pawel
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Zal4cznik do obwieszczenia Rady Miejskiej w Jpdrzejowie

z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego

tekstu Statutu Skladowiska Odpadow Komunalnuch w Potoku

Malym.

STATUT
SKLADOWISKA ODPADoW KOMUNALNYCH

w POTOKU MALYM

Rozdzial l.
Postanowienia ogOlne,

s l .
Skladowisko Odpad6w Komunalnych w Potoku Malym jest jednostkq organizacyjn4 Gminy Jgdrzej6w.

$ 2 .
Skladowisko Odpad6w Komunalnych w Potoku Malym zwane w tresci statutu Skladowiskiem dziala na

podstawie:

- uchwaly Rady Miejskiej w Jgdrzejowie z dnia 25 maja 1999 nr IXl78l99 w sprawie utworzenia Skladowiska
Odpad6w Komunalnych.

- usta$y z dnia 8 marca 1990r o samorz4dzie gmimym (Dz.U.2013r poz.594),

- ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r nr 157 poz. 1240 z p6lniejszymi
zmianami)-

- ustawy z dnia l4 grudnia 2012r o odpadachr)' 2)' 3) (Dz. U.2013.21.)

- ustauy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2010r Nr 185 poz. 1243 z p6Tnielszymi
zmianami),

- niniejszego statutu.

$ 3 .
Siedzib4 Skladowiska jest Potok Maly.

Rozdzial 2.
Postanowienia szczeg6lolve,

l. Obszar dzialania, z^d^nia, rodzaje uslug.

$ 4 .
Obszarem dzialania Skladowiska jest teren okreSlony w planie gospodarki odpadami dla wojew6dztwa

SwiQtokrzyskiego 2012 - 201 8.

ss.
Do zadaf Skladowiska naleZy:

l. Przyjmowanie z terenu okreSlonego w planie gospodarki odpadami dla wojewddztwa Swigtokrzyskiego
2012 - 2018 i skladowanie odpad6w zgodnie z decyzjqzatwierdzaiqc4 instrukcjp eksploatacji skladowiska,

2. Zakaz przyimowania odpad6w niebezpiecznych i truj4cych,

3. Segregacja odpad6w iodzysk ze strumienia odpad6w komunalnych surowc6w wt6mych takich jak: zlom,
szklo, makulatura, plastyki, szmaty,
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4. Okresowe sprz4tanie i zbieranie odpad6w z terenu s4siaduj4cego ze skladowiskiem,

5. Utrzymywanie wlaSciwcgo poziomu w6d odciekouych w zbiorniku odciek6w,

6. Przestrzeganie postanowiefl wynikajEcych z przepis6w ochrony Srodowiska, bhp

r p.poz.

7. DbaloSi o powierzone mienie i sprzet.

2. Zarz4dzanie i organizacja Skladowiska.

s6.
l. Kierownik Skladowiskajest zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza.

Zatrudnienie winno byi poprzedzone konkursem.

2. Uprawnienia zwierzchnika sluzbowego w stosunku do Kierownika wykonuje Burmistrz Miasta JQdrzejowa.

s7.
1 . Skladowiskiem kieruje i reprezentuje go na zewn4trz Kierownik,

2. Kierownik samodzielnie w granicach swoich uprawniei podejmuje decyzje dotyczEce funkcjonowania
Skladowiska i ponosi za nie odpowiedzialnoSi.

3. Kierownik zatrudnia i zwalnia pracownik6w Skladowiska.

Zasady wynagradzania pracownik6w Skladowiska okreSlajqodrgbne przepisy.

4. Kierownik dziala jednoosobowo na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza. Do czynnoSci
przekraczajqcy ch zakres pelnomocnictwa potrzebna jest zgoda Burmistrza,

5. Zadania swoje Kierownik realizuje przy pomocy zatrudnionych na Skladowisku pracownik6w.

6. Do zadaf Kierownika nale2y w szczeg6lno5ci:

- biezqcy nadz6r nad wykonywaniem zadari eksploatacyjnych Skladowiska,

- organizowanie pracy podleglym pracownikom kt6rych jest zwierzchnikiem,

- opracowanie wniosk6w do planu budzetowego i budzetu Skladowiska.

$ 8 .

l. Stanowiska pracy wystQpujqce na Skladowisku przedstawia schemat organizacyjny stanowiqcy zal. Nr 1 do
Statutu.

2. Szczeg6lowy zakres obowi4zk6w poszczeg6lnych stanowisk oraz regulamin porz4dkowy okre5li Kierownik
Skladowiska.

3. Gospodarka fi nansowa Skladowiska.

.  se.
l. Skladowisko prowadzi gospodarkg finansow4 w lormie jednostki bud2etowej, na podstawie planu

finansowego opmcowanego przez Kierownika Skladowiska, a zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta
JQdrzejowa.

2. Wniosek budzetouy okreSlajqcy Srodki niezbgdne dla funkcjonowania Skladowiska sklada Kierownik
w terminach przewidzianych w odrgbnych przepisach.

3. Wydatki Skladowiska sEpokrywane bezpodrednio z budzetu, a dochody odprowadzane do budzetu gminy.

4. Zaklad posiada wlasny rachunek bankowy, z kt6rego moze dokonywai wyplat do wysokoSci
zgromadzonych na nim Srodk6w pieniQznych.

5. Srodki trwale, kt6rymi gospodaruje Skladowisko Odpad6w Komunalnych stanowiq wlasnoSi Gminy
Jedrzei6w.
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6. Skladowisko prowadzi rachunkowoSi oraz sporzqdza sprawozdania finansowe zgodnie z obowi4zuj4cymi
w tym zakresie przepisami.

7. Prowadzi dokumentacjg dotyczAcq:

a) dzialalnoSci fi nansowej

b) spraw pracowniczych

c) innej wymaganej przepisami prawa.

4. Nadz6r i kontrola nad dzialalnoScia Skladowiska.

s 10.
1. Uprawnienia kontrolne wzglgdem Skladowiska realizuje Rada Miejska w Jgdrzejowie.

Rada Miejska dokonuje okresowych kontroli i ocen! dzialalnd5ci Skladowiska w szczeg6lnoSci w zakresie:

l) realizacji zadafi statuto$Tch, a w tym dostQpnoSci i poziomu Swiadczonych uslug,

2) realizacji planu finansowego.

Rozdzial 3.
Postanowienia koricowe.

s 11.
Zmiany w niniejszym statucie mog4 byd dokonywane uchwal4 Rady Miejskiej w Jqdrzejowie.
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Zalqcznik Nr I do Statutu Skladowiska Odpad6w

Komunalnych w Potoku Matym

SCHEMAT ORGANIZACYJNY
SKLADOWISKA ODPAD6W KOMUNALNYCH

w POTOKU MALYM
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U z a s a d n i e n i e

zgodnie zart.ls ust. 2pkt 15 oraz art.40 ust.z pkr 2i art.41 ust I ustauT zdnia 8 marca 1990r.

o samorz4dzie gminnym (Dz.tJ. z200lr. Nr l42poz. 1591 z p62n. zm.) organem wlaSciwym do uchwalenia
STATUTU SKI,ADOWISKA ODPADOW KOMUNALNYCH w Potoku Matym jest Rada Gminy Jgdrzej6w.
Rada Gminy Jgdrzej6w uprawniona jest takze do oglaszania jednolitego tekstu statutu w formie obwieszczenia
zgodnie zafi.l6ust. l, 3, 4ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o oglaszaniu akt6w normatywnych i niekt6rych
innych akt6w prawnych (Dz. U. z 201 lr. Nr 197 poz. ll72 z p62n zm.).

w zwi4zku z powzszym podjqcie uchwaly w sprawie oglaszania jednolitego tekstu STATUTU
SKLADOWISKA ODPADOW KOMUNALNYCH w Potoku Malym jest zasadne'
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