UCHWAŁA NR XLVII/298/14
RADY GMINY NOWOSOLNA
z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia statutu samorządowego zakładu budżetowego
Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) w związku z art. 14 i art. 16
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885, poz. 938,
poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna zawarty w uchwale
Nr XI/63/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 30 listopada 2011 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowosolna.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Gminy Nowosolna
Janina Wlazło
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Załącznik do Uchwały Nr XLVII/298/14
Rady Gminy Nowosolna
z dnia 27 sierpnia 2014 r.
STATUT SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
„ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY NOWOSOLNA"
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.);
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zm.);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.
z 2009 r. Nr 157, poz.1241 ze zm.);
4) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011r. nr 45 poz.236);
5) uchwały Rady Gminy Nowosolna Nr XX/111/92 z dnia 30 grudnia 1992 roku.
§ 2. 1. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna, zwany dalej „Zakładem” lub w skrócie
"ZGK GN" jest gminną jednostką organizacyjną działającą w formie zakładu budżetowego
nie posiadającego osobowości prawnej.
2. Siedzibą Zakładu jest Łódź.
3. Terenem działania jest Gmina Nowosolna.
4. Organem powołującym jest Rada Gminy Nowosolna.
5. Bezpośredni nadzór nad Zakładem sprawuje Wójt Gminy Nowosolna.
Rozdział 2.
Cel i przedmiot działania
§ 3. 1. Przedmiotem działalności ZGK GN jest wykonywanie zadań własnych Gminy oraz
zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Nowosolna w zakresie:
1) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
a w szczególności:
a) zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych i innych niż gospodarstwa domowe odbiorców usług,
wydobycia i przesyłania wody do sieci ,wykonywania usług związanych z gospodarką wodno ściekową oraz sprzedaż wody,
b) odprowadzenia ścieków i oczyszczania ich na oczyszczalni ścieków,
c) eksploatacji ,konserwacji i prowadzenia remontów istniejących ujęć wody, sieci wodociągowych
i oczyszczalni ścieków;
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2) zarządu dróg, ulic, placów i parkingów oraz organizacji ruchu drogowego, w szczególności:
a) remonty, modernizacja, rozbudowa dróg gminnych,
b) bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym zimowe utrzymanie dróg,
c) prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym,
d) prowadzenie spraw dotyczących wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi
gminnej i wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego, na przejazdy po drogach publicznych
pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających
wielkości określone w odrębnych przepisach, czuwanie nad przywróceniem drogi do stanu
poprzedniego, wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla
danej drogi oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
e) wydawanie decyzji na wykonanie zjazdów z dróg publicznych, budowy ogrodzeń od strony drogi,
uzgadnianie przyłączy kanalizacji deszczowej,
f) uzgadnianie sposobu włączenia nieruchomości do drogi publicznej,
g) współpraca z właściwymi organami i zarządcami dróg w zakresie bezpieczeństwa drogowego
(lokalizacja znaków drogowych, oznaczenia miejscowości, sygnalizacja, wypadki, stan
drzewostanu w rejonie pasów drogowych itp.) na drogach gminnych, powiatowych i krajowych,
w przypadku dróg gminnych wykonywanie obmiarów drzew znajdujących się w pasie drogowym
i składanie wniosków o wycięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu,
h) wnioskowanie w sprawach budowy, modernizacji, remontów, drobnych napraw i utrzymania dróg
powiatowych, krajowych,
i) wydawanie zezwoleń na lokalizację urządzeń obcych w pasie drogowym (gaz, prąd, woda,
kanalizacja sanitarna, telekomunikacja, sieć ciepłownicza),
j) wnioskowanie o zaliczenie dróg do kategorii: gminnych, powiatowych itp,
k) realizacja na terenie gminy usług transportu publicznego,
l) wydawanie decyzji na umieszczanie reklam w pasie drogowym i poza nim.
2. Zakład świadczy usługi transportowo - sprzętowe.
3. Zakład wykonuje zadania odpłatnie, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych
i dotacji otrzymanych z budżetu Gminy Nowosolna.
Rozdział 3.
Organizacja i zasady kierowania
§ 4. 1. Zakładem kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor Zakładu.
2. Wójt Gminy zatrudnia i zwalnia Dyrektora Zakładu, oraz wykonuje wobec niego czynności
z zakresu prawa pracy.
3. Dyrektor Zakładu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta
Gminy Nowosolna.
4. Dyrektor Zakładu zatrudnia i zwalnia pracowników Zakładu.
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Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Zakładu
§ 5. 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach
publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy.
3. Zasadniczym źródłem finansowania działalności Zakładu są dochody z działalności świadczonej
przez Zakład.
4. Źródłem finansowania są także dodatkowe dochody uzyskiwane przez Zakład za odpłatne
wykonywanie usług odpowiadających profilowi Zakładu.
5. Zakład może otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:
1) dotacje celowe zgodnie z zasadami określonymi w zakresie finansów publicznych;
2) dotacje przedmiotowe.
6. Zakład prowadzi rachunkowość zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o rachunkowości,
ustawie o finansach publicznych i wydanych do nich przepisów wykonawczych, oraz sporządza według
zasad tam podanych sprawozdania finansowe i budżetowe.
7. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 6. 1. Zakład używa pieczątki podłużnej z napisem: Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy
Nowosolna, adresem siedziby oraz numerem NIP i REGON.
2. Zmiana Statutu Zakładu wymaga stosownej uchwały Rady Gminy Nowosolna.
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