Załącznik Nr 1
STATUT
GMINNEGO ZAKŁADU UTRZYMANIA DRÓG
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
w JEZIORACH WIELKICH

Rozdział I
Postanowienia ogólne.
§ 1. Gminny Zakład Utrzymania Dróg Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w
Jeziorach Wielkich jest jednostką budżetową Gminy Jeziora Wielkie.
§ 2. Siedzibą Zakładu jest miejscowość Jeziora Wielkie 60.
§ 3. Terenem działania jest obszar Gminy Jeziora Wielkie.
§ 4. Zakład działa na podstawie :
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 z późn. zm.)
2. Ustawy a dnia 26 listopada 1998 r. i finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r Nr
115, poz.1014 z późn.zm.).
3. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr71,
poz. 838 z późń.zm.).
4. Ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1593 zpóźn.zm).
5. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 1996 r. Nr 236 poz. ).
6. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz/.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn.zm.)
7. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolityDz.U. Nr 129,poz. 902 z 2006 r. z późn.zm).
8. Ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity – Dz.U. Nr 39,
poz.251 z 2007 r.).
9. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. Z 2004 r. Nr 92,
poz. 880 z późn.zm.)
10. Uchwały Rady Gminy Nr IX/76/99 z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie
dokonania zmiany formy organizacyjnej Zakładu budżetowego o nazwie Gminny
Zakład Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach
Wielkich.
oraz innych przepisów prawa w zakresie drogownictwa, gospodarki mieszkaniowej,
gospodarki odpadami i ochrony przyrody związanych z zakresem działania Gminnego
Zakładu Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich.
§ 5. Organem założycielskim jednostki budżetowej o nazwie Gminny Zakład Utrzymania
Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach jest Rada Gminy w Jeziorach
Wielkich, która sprawuje nadzór nad jej działalnością w ramach obowiązującego prawa.
§ 6. Bezpośredni nadzór merytoryczny nad działalnością Zakładu oraz także bieżącą
kontrolę pod względem celowym sprawuje Wójt Gminy Jeziora Wielkie.

Rozdział II
Zakres działalności.
§ 7. Do zadań jednostki budżetowej należy zarządzanie i administrowanie składnikami
trwałego majątku gminy, a w szczególności w postaci :
–
stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków,
–
urządzeń i sieci zaopatrzenia w wodę oraz urządzeń kanalizacyjnych,
–
składowisk odpadów komunalnych w Siedlimowie i Jeziorach Wielkich,
–
budynków mieszkalnych,
–
środków transportowych,
§ 8. Przekazanie jednostce budżetowej w zarząd i administrowanie środków trwałych
majątku gminy następuje w drodze protokółów zdawczo – odbiorczych.
§ 9 .Zakład realizuje swoje zadania w zakresie świadczenia usług o charakterze
komunalnym oraz przekazane zadania własne Gminy o charakterze użyteczności
publicznej, a w szczególności są to :
–
zapewnienie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i zbiorowego odprowadzenia
ścieków , bieżący nadzór nad działalnością eksploatacyjną gminnych sieci i urządzeń
wodociągowo -kanalizacyjnych,
–
świadczenie usług w zakresie wywozu i unieszkodliwiania poprzez składowanie
odpadów komunalnych,
–
eksploatacja gminnych składowisk odpadów komunalnych,
–
utrzymania porządku i czystości w miejscach publicznych oraz w obrębie pasów
drogowych dróg gminnych,
–
sprzątanie,wykaszanie trawy i chwastów oraz odśnieżanie dróg gminnych ,
–
prowadzenie remontów cząstkowych dróg gminnych,
–
administrowanie przekazanymi lokalami i budynkami mieszkalnymi,
–
utrzymanie czystości i porządku wiat autobusowych oraz bieżące ich naprawy,
–
prowadzenie usług w zakresie wywozu ciekłych odpadów komunalnych,
–
wykonywanie czynności w zakresie administrowania drogami gminnymi,
–
wykonawstwo oraz nadzorowanie prac w zakresie odkrzaczania, usuwania posuszu
drzew z pasów drogowych dróg gminnych,
–
organizowanie robót publicznych i prac interwencyjnych pod potrzeby tut. Zakładu,.
–
organizowanie robót publicznych dla skierowanych osób przez Sądy Grodzkie do
odpracowania wyroków sądowych,
–
nadzór nad utrzymaniem i funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego na terenie gminy,
–
porządkowanie parków wiejskich z posuszu drzew i krzewów,
–
wykonywanie innych zadań powierzonych przez Wójta Gminy Jeziora Wielkie,
Rozdział III
Gospodarka finansowa
§ 10. Gminna jednostka budżetowa prowadzi działalność na podstawie planu finansowego
dochodów i wydatków na rok budżetowy.
§ 11. Jednostka prowadzi obsługę finansowo – księgową oraz posiada odrębny rachunek

bankowy.
§ 12. Otrzymane dochody z tytułu prowadzonych zadań odprowadzane są na rachunek
bankowy Gminy Jeziora Wielkie.
§ 13. Wydatki jednostki związane z realizacją celów i zadań statutowych oraz z jej
funkcjonowaniem są pokrywane z budżetu gminy.
§ 14. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową jednostki budżetowej ponoszą Dyrektor
i Główny Księgowy w zakresie określonym ustawą o finansach publicznych.
§ 15. Jednostka prowadzi rachunkowość zgodnie z ustalonym planem kont oraz sporządza
sprawozdania finansowe na podstawie obowiązujących przepisów.
Rozdział IV
Organizacja wewnętrzna Zakładu.
§ 16. Całokształtem działalności jednostki budżetowej kieruje jej Dyrektor , który
reprezentuje ją na zewnątrz.
§ 17. Dyrektora powołuje Wójt Gminy Jeziora Wielkie i jego odwołanie może nastąpić w
trybie i na zasadach określonych prawem.
§ 18. Do praw i obowiązków Dyrektora jednostki i jej pracowników oraz ich statusu
prawnego, w tym zasad wynagradzania mają zastosowanie przepisy o pracownikach
samorządowych, a w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami – przepisy Kodeksu
Pracy.
§ 19. Regulamin organizacji wewnętrznej jednostki wraz ze schematem organizacyjnym
przygotowuje Dyrektor. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników.
§ 20. W zakresie bieżącej działalności jednostki jej Dyrektor podlega Wójtowi Gminy
Jeziora Wielkie pełniącego funkcję zwierzchnika służbowego.
§ 21. W jednostce budżetowej tworzy się regulamin pracy i wynagradzania. Regulamin
pracy i wynagradzania ustala stosownie do postanowień Kodeksu Pracy i przepisów
szczególnych Dyrektor i przedkłada Wójtowi Gminy Jeziora Wielkie do zatwierdzenia.
§ 22. Zmiana statutu mogą być dokonywane na wniosek Wójta Gminy Jeziora Wielkie i
wymagają stosownej uchwały Rady Gminy Jeziora Wielkie.
§ 23 Jednostka budżetowa używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu :
Gminny Zakład Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach
Wielkich.

