
UCHWALA Nr 911VIII/2019 

Rady Gminy Nowe Miasto 

z dnia 12 sierpnia 2019 roku 

w sprawie utworzenia samorz~dowej jednostki budzetowej pod nazw~ "Gminny Zaklad 
Komunalny w N owym Miescie". 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie 

gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.506) oraz art. 11 i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.869 ) Rada Gminy 

Nowe Miasto uchwala, co nastC(puje: 

§ 1. Tworzy siC( z dniem 01 wrzesnia 2019 roku samorz~dow~ jednostkC( budzetow~ pod 

nazw~ Gminny Zaklad Komunalny w Nowym Miescie. 

§ 2. Nadaje sit( Gminnemu Zakladowi Komunalnemu w Nowym Miescie Statut stanowiqcy 

zalqcznik nr 1 do niniejszej uchwaly. 

§ 3. Przekazuje sit( w zarzqd Gminnemu Zakladowi Komunalnemu mleme okreslone 

w zalqczniku nr 2 do niniejszej uchwaly. 

§ 4. 1. Przekazuje sit( Gminnemu Zakladowi Komunalnemu w Nowym Miescie z budzetu 

Gminy Nowe Miasto jednorazowq dotacjt( na pierwsze wyposaZenie w srodki obrotowe 

w wysokosci 144000,00 zl (slownie: sto czterdziesci cztery tysiqce zlotych) 

2. Dotacja zostanie przekazana w czterech rownych transzach w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 15 kaZdego miesiqca, pOCZqwszy od wrzesnia 2019 roku. 

§ s. Wykonanie uchwaly powierza sit( Wojtowi Gminy. 

§ 6. Uchwala wchodzi w zycie z dniem 01 wrzesnia 2019 roku po uprzednim ogloszeniu 

w Dzienniku Urzt(dowym Wojewodztwa Mazowieckiego. 



Zal(}cznik Nr 1 do Uchwaly Nr 91NIII/2019 
Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12.08.2019 r. 

STATUT JEDNOSTKl BUDZETOWEJ 


POD NAZW1\ "GMINNY ZAKLAD KOMUNALNY W NOWYM MIESCIE" 


§ 1.1. Gminny Zaklad Komunalny w Nowym Miescie zwany dalej Zakladem jest 

samorz(}dow(} jednostk(} budzetow(} w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

roku 0 finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 869). 

2. 	 Zaklad prowadzi dzialalnosc na podstawie: 

1) 	 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz(}dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. 

poz.506), 

2) 	 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku 0 gospodarce komunalnej (tj. Dz. z 2019 r. 

poz.712), 

3) 	 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wody 

zbiorowym odprowadzaniu sciekow (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437) 

4) innych ustaw szczegolnych, 


5) niniejszego statutu 


3. 	 Siedzib(} Zakladu jest budynek Urzydu Gminy w Nowym Miescie ul. Apteczna 8. 

4. 	 Nadzor nad dzialalnosci(} Zakladu sprawuje W ojt. 

5. 	 Terenem dzialania Zakladu jest obszar Gminy Nowe Miasto. 

6. 	 Zaklad uzywa pieczyci podluznej zawieraj(}cej peln(} nazwy i adres Zakladu. 

7. 	 Zaklad nosi nazwy Gminny Zaklad Komunalny w Nowym Miescie moze uZywac 

nazwy skroconej "GZK w Nowym Miescie". 

Przedmiot i zakres dzialania Zakladu 

§ 2.1. Zaklad jest powolany do realizacji zadail wlasnych Grniny Nowe Miasto 0 charakterze 

uZytecznosci publicznej. 

2. 	Przedmiotem dzialania Zakladu jest: 

1) zaspakajanie zbiorowych potrzeb wsp6Inoty samorz(}dowej Gminy Nowe Miasto 

w zakresie przyjmowania i oczyszczania sciek6w; 

2) 	 prowadzenie spraw dotycz(}cych utrzymania i eksploatacji oczyszczalni sciekow, 

przepompowni, kolektorow sciekowych oraz sieci kanalizacyjnej . 



3) kontrola proces6w technologicznych oczyszczania sciek6w; 


4) zawieranie um6w na odprowadzanie sciek6w, 


5) prowadzenie stalej konserwacji urzqdzen oraz sieci kanalizacyjnej , 


6) kontrolowanie i analizowanie procesu odbioru i zrzutu sciek6w ze zbiomik6w 


bezodplywowych w por6wnaniu z ilosciq wody pobranej przez odbiorcy, 

7) wydawanie warunk6w technicznych podlqczenia do sieci kanalizacyjnej 

dokonywanie odbioru technicznego wybudowanych przylqczy, 

8) utrzymanie teren6w zielonych w tym park6w, 

9) zimowe utrzymanie oraz utrzymanie w czystosci targowiska, plac6w, ciqg6w 

pieszych przynaleznych do nieruchomosci gminnych, pas6w drogowych dr6g 

gminnych, 

10) nadz6r nad osobami wykonujqcymi nieodplatnq kontrolowanq pracy na cel 

spoleczny, 

11) nadz6r nad pracownikami zatrudnionymi w ramach rob6t publicznych prac 

interwencyjnych na mocy umowy z Powiatowym Urzydem Pracy, 

12) zorganizowanie prowadzenie Punktu Selektywnej Zbi6rki Odpad6w 

Komunalnych (PSZOK), 

13) utrzymanie i prowadzenie remont6w zasob6w mieszkaniowych stanowiqcych 

wlasnosc Gminy, 

14) opieka nad dziecmi dowozonymi do szk61. 

Zarz~dzanie i organizacja Zakladu 

§ 3. Zakladem kieruje kierownik. Stosunek pracy z kierownikiem nawiqzuje W 6jt Gminy 

Nowe Miasto, kt6ry w stosunku do kierownika wykonuje uprawnienia zwierzchnika 

sluzbowego oraz wszelkie czynnosci z zakresu prawa pracy. 

§ 4. Kierownik jednoosobowo odpowiada za caloksztah dzialalnosci Zakladu w ramach 

udzielonego przez W6jta Gminy pelnomocnictwa i ponosi odpowiedzialnosc za wyniki jego 

dzialania. 

§ 5. Szczeg610wq struktury wewnytrznq Zakladu, podzial zadan na stanowiskach pracy 

okresla Regulamin Organizacyjny, opracowany przez kierownika i zatwierdzony przez W6jta 

Gminy. 



Gospodarka finansowa 

§ 6.1. Zaklad prowadzi gospodarky finansow'!- na zasadach okreslonych dla jednostek 

budzetowych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 0 finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. 

po. 869), tj . pokrywa swoje wydatki bezposrednio z budzetu Gminy Nowe Miasto a uzyskane 

dochody z prowadzonej dzialalnosci odprowadza na rachunek budzetu Gminy Nowe Miasto. 

2. Podstawq gospodarki finansowej Zakladu jest plan dochod6w i wydatk6w, zwany 

dalej "planem finansowym". 

§ 7. 1. Zaklad prowadzi rachunkowose oraz sporz'!-dza sprawozdania finansowe i budzetowe 

zgodnie z obowiqzuj,!-cymi w tym zakresie przepisami prawa. Zaklad jest zobowiqzany do 

prowadzenia dokurnentacji dotycz,!-cej: 

1) dzialalnosci finansowej, 


2) spraw pracowniczych, 


3) dzialalnosci administracyjnej, 


4) iIUlej dokumentacji wymaganej przepisami prawa. 


2. Okresem rozliczeniowym z budzetem Gminy jest rok kalendarzowy. 

§ 8. 1. Zakladowi zostanie przekazane w zarzqd mienie gmiIUle w zakresie niezbydnym do 

prowadzenia dzialalnosci statutowej. 

2. Zaldad gospodaruje przekazanym mieniem i zapewnia jego ochron€(. 

§ 9. Zaklad posiada odrybny rachunek bankowy dochodowy i wydatkowy. 

§ 10. Odpowiedzialnose za gospodarky finansowq Zakladu ponosi kierownik i gl6wny 

ksiygowy Zakladu w zakresie okreslonym ustaw'!- 0 finansach publicznych oraz iIUlymi 

przepisami prawa. 

Postanowienia koncowe 

§ 11. 1. Odpowiedzialnose za przestrzeganie postanowien niniejszego statutu ponosl 

kierownik Zakladu. 

2. Kierownik Zakladu moze wnioskowae 0 dokonanie zmian w statucie. 

3. Zmiany statutu mog,!- bye dokonywane w trybie wlasciwym dlajego nadania. 

"Vo DNl~ZACY 
. RaGY GmlnY 

(;,~~.M Ir /r {l1linskl 



Zahl·cznik Nr 2 

do Uchwaly Nr 91NIIII2019 

Rady Gminy Nowe Miasto 

z dnia 12 sierpnia 20 19r. 

Mienie przekazane Gminnemu ZakJadowi Komunalnemu w Nowym Miescie jako 
jednostce budzetowej w zarz~d. 

Lp. Klasyfikacja srodkow 
trwatych 

Wartosc brutto Umorzenie Wartosc netto 

1 582 Przecinarka 5.007,00 5.007,00 -

2 592 Kosiarka z osprzytem 14.973,01 12.577,22 2.395,79 

3 593 Rozsiewacz nawozow 13.800,00 11.592,00 2.208,00 

4 742 Samochod lublin 65.514,00 65.514,00 -

5 7 46 Ci~gnik Zetor 97.844,00 82.188,96 15.655,04 

6 746 Ci~gnik Ursus 29.916,00 25.129,24 4.786,76 

7 747 Przyczepa dwusiodlowa 20.050,70 16.842,60 3.208,10 

8 747 przyczepa dwusiodlowa 2.501,00 2.100,84 400,16 

RAZEM 249.605,71 220.951,86 28.653,85 

c;EWODN1CZACY 
Rady 0rTl~ ./ 

M~ · ~ Marek ' lud{/ 


