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Uchwala nr XXXlll1435 1 2006
Rady Gminy Pawtowice

z dnia 24 marca 2006r.
w sprawie: utwotzenia gminnej jednostki budietowej o nazwie
,, Gminny Zesp61 Komunalny

".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 h ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym
( Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z pozniejszymi zmianami) oraz art. 21 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia
30 czewca 2005r o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z 2005r ) po pozytywnym
zaopiniowaniu przez Komisje Dzialalnosci Spolecznej i Kornisje Gospodarki i Mienia Komunalnego

Rada Gminy Pawtowice
uchwala

§1
Utworzyc z dniem 01 lipca 2006r. grninnq jednostkg budtetowq o nazwie:

ktory przejmie czesC zadan dotyczqcych eksploatacji i administrowania mieniem komunalnyrn Grniny
dotychczas wykonywanych przez Gminny Zaklad Komunalny w Pawlowicach

92
NadaC Grninnernu Zespolowi Kornunalnemu, o kt6rym rnowa w
niniejszej uchwaly .

5

1 statut stanowiqcy zalqcznik do

53
Gminny ZespM Komunalny zapewnia ciqiosC dzialania w zakresie przejetych spraw z Grninnego
Zakladu Komunalnego

-

§4

Wykonanie uchwaiy powierza sie W ~ J ~ Gminy
OW~
§5
Uchwala wchodzi w iycie z dniem 01 lipca 2006r.

Zalqcznik do uchwaly
XXX1111435/2006 z 24.03.2006r.

Statut
jednostki budietowej pn. ,,Gminny Zespcit Komunalny

"

Rozdziat I
Postanowienia ogolne
§1
Gminny Zesp& Komunalny w Pawlowicach zwany dalej Zespolem zostal utworzony uchwalq
Rady Gminy Pawlowice XXX111/435/2006.

§2
Zespol jest jednostkq organizacyjnq Gminy Pawlowice dzialajqcq na zasadach jednostki budietowej
w rozumieniu ustawy z dnia 30 czewca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r Nr 249
poz. 2104) utworzonym w celu wykonywania zadari okreSlonych w niniejszym statucie

93
Siedziba Zespolu miesci sig w Pawlowicach przy ul. Mickiewicza 28 A

94
Zesp& nie posiada osobowoSci prawnej.

55
Nadzor nad dzialalnoSciqZespolu sprawuje Wojt Gminy
§6
1. Dyrektora, ktory kieruje Zespolem zatrudnia, po przeprowadzeniu postepowania
konkursowego W6jt Gminy .
2. CzynnoSci w zakresie prawa pracy wobec Dyrektora Zespolu wykonuje Wojt Gminy
§7
Organizacje , zasady funkcjonowania Zespolu okresla regulamin organizacyjny zatwierdzony przez
W6jta w drodze zarzqdzenia .

§8
Zesp& stosuje zasady wynagradzania pracownikow zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa
Rozdziat II
Plzedmiot dziatalnosci Zespolu

59
Przedmiotem dzialalnosci Zespolu jest realizacja zadan wlasnych Gminy Pawlowice w zakresie
potrzeb komunalnych
Do podstawowej dzialalnosci Zespolu miedzy innymi nalezy :
a) Eksploatacja i administrowanie :
- mieszkaniowym zasobem Gminy Pawlowice
- nieruchomosciami zabudowanymi budynkami uiytkowymi i lokalami
uiytkowymi stanowiqcymi wlasnosc Gminy
- zabezpieczenie nieruchomosci zabudowanych wchodzqcych w sklad zasobu
Gminy do czasu ich docelowego zadysponowania .
b) Przeprowadzanie i sprawowanie nadzoru nad remontami w budynkach stanowiqcych
mienie komunalne.
C) Eksploatacja, administrowanie i zarzqdzanie cmentarzem komunalnym.
d) Utrzymanie czystosci na terenach uiytecznosci publicznej ( drogi, chodniki.
place itp.)
e) Utrzymanie zieleni ( parki, skwery itp. )

Rozdziat Ill
Realizacja zadan Zespotu

5 10
Zespot
realizuje zadania wynikajqce z prowadzonej dzialalnosci
zatrudnienia i plac w granicach rocznego planu finansowego.

oraz realizuje polityk?

Rozdzial IV
Mienie Zespolu

5 11
Zespol gospodaruje rnajqtkiem przekazanym mu odrebnq uchwalq Rady Gminy na zasadach
okreslonych w tej uchwale oraz zapewnia jego prawidlowq eksploatacje i ochrone .
Rozdzial V
Zasady gospodarki finansowej Zespotu
-,

512
Zespd prowadzi gospodarkg finansowq wedtug zasad okreSlonych w ustawie z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. nr 249 poz.2104 )
Gospodarka finansowa realizowana jest wedlug zasad obowiqzujqcych jednostkg budtetowq.
513
Wydatki jednostki budtetowej pokrywane s q w catosci z budietu gminy , natomiast uzyskane przez
niq dochody podlegajq odprowadzeniu do tegot budtetu.

5 14
Podstawq gospodarki finansowej Zespolu jako jednostki budzetowej jest plan finansowy
sporzqdzony przez Dyrektora w ramach Srodkow przyznanych tej jednostce z budietu
gminy.
2. Zespol posiada i dysponuje sarnodzielnie odrgbnym rachunkiem bankowym, w banku
wybranym zgodnie z ustawq o zarnowieniach publicznych
1.

5 15
Zesp61 stosuje w planowaniu , rachunkowosci, ewidencji i sprawozdawczosci zasady okreslone
w odrebnych przepisach.
Rozdziat V
Postanowienia koncowe

5 16
Zmiany statutu rnogq byc wprowadzone w drodze uchwaly Rady Grniny

