
UCHWAŁA NR XXI/204/2020 
RADY GMINY SANTOK 

z dnia 27 maja 2020 r. 

w sprawie utworzenia  jednostki budżetowej  pod nazwą „Gminny Zakład Usług Komunalnych” 
oraz nadania jej statutu 

Na podstawie art. 9 ust.1, art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym  
(tj. Dz.U. 2020 r., poz. 731) oraz art. 11 i art.12 ust.1 pkt 2 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Tworzy się  z dniem 27 maja 2020r. gminną jednostkę budżetową pod nazwą "Gminny Zakład Usług 
Komunalnych w Santoku", zwanym dalej "Zakładem" lub w skrócie „GZUK”. 

§ 2. Nadaje się Statut Gminnemu Zakładowi Usług Komunalnych w Santoku w brzmieniu stanowiącym 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy Santok. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Renata Nowosad 
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Załącznik do uchwały Nr XXI/204/2020 

Rady Gminy Santok 

z dnia 27 maja 2020 r. 

STATUT GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SANTOKU 

§ 1. 1.  Gminny Zakład Usług Komunalnych w Santoku – zwany dalej „Zakładem” lub w skrócie „GZUK” 
jest jednostką budżetową Gminy Santok. 

2. Siedziba Zakładu mieści się w Santoku przy ul. Gorzowskiej 37. 

3. Zakład działa na terenie Gminy Santok, z zastrzeżeniem, iż dopuszcza się świadczenie usług również  
poza jej granicami. 

4. Zakład używa pieczęci podłużnej zawierającej pełną nazwę i siedzibę zakładu, numer NIP, REGON. 

§ 2. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Santoku działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2020 r., poz. 731), 

2) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj Dz.U. z 2019 r. poz. 712 z późn. zm), 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), 

4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki 
finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tj. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1542), 

5) niniejszego Statutu, 

6) innych obowiązujących przepisów prawa. 

Rozdział 2. 
Cele i zakres działalności Zakładu 

§ 3. 1.  Celem Zakładu jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej należących do zadań 
własnych gminy, dotyczących bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności poprzez 
świadczenie usług powszechnie dostępnych. 

2. Przedmiotem działania Zakładu jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy 
Santok w zakresie: 

1) zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, w tym zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi 
oraz oczyszczalniami ścieków i stacjami uzdatniania wody, 

2) utrzymania dróg, ulic, mostów i placów, 

3) organizacji ruchu drogowego, 

4) pielęgnacji zieleni gminnej i zadrzewień, 

5) nadzoru i organizacji pracy osób: 

a) kierowanych przez sądy do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne, 

b) uczestników Centrum Integracji Społecznej, 

c) osadzonych wykonujących prace na rzecz gminy na podstawie umowy z Zakładem Karnym, 
zatrudnionych na podstawie umów zlecenie, prac interwencyjnych, robót publicznych itp. 

Rozdział 3. 
Organizacja i zarządzanie Zakładem 

§ 4. 1.  Zakładem kieruje Kierownik. 

2. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Wójt Gminy Santok. 

3. Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Santoku zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Santok. 
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4. Kierownik Zakładu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy 
Santok i ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności  Zakładu oraz jego wyniki. 

5. Kierownik Zakładu jest kierownikiem zakładu pracy, w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy dla 
zatrudnionych w Zakładzie pracowników. 

6. Do praw i obowiązków Kierownika Zakładu i jego pracowników oraz ich statusu prawnego oraz zasad 
wynagradzania mają zastosowanie odpowiednie przepisy o pracownikach samorządowych, a w zakresie 
nieuregulowanym tymi przepisami – przepisy Kodeksu pracy i przepisy szczególne, w tym zarządzenia 
wewnętrzne. 

§ 5. Szczegółową strukturę wewnętrzną Zakładu i podział czynności między stanowiska pracy określa 
Kierownik zakładu  w  regulaminie organizacyjnym. 

§ 6. Kierownik: 

1) kieruje Zakładem i reprezentuje go jednoosobowo na zewnątrz, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, 

2) organizuje w ramach planu i budżetu działalność oraz pracę umożliwiającą prawidłowe funkcjonowanie 
Zakładu, 

3) zapewnia warunki sprawnej organizacji pracy i efektywnego funkcjonowania Zakładu, 

4) wydaje w granicach udzielonego pełnomocnictwa zarządzenia, regulaminy, instrukcje, polecenia służbowe, 
obwieszczenia, 

5) ponosi odpowiedzialność za gospodarkę finansową Zakładu, 

6) pełni nadzór nad powierzonym mieniem, 

7) gospodaruje  środkami socjalnymi Zakładu. 

Rozdział 4. 
Gospodarka finansowa i mienie 

§ 7. 1.  Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych 
w ustawie o finansach publicznych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy stanowiący część budżetu Gminy 
Santok uchwalonego przez Radę Gminy Santok. 

3. Zakład zarządza powierzonym mu majątkiem stanowiącym mienie komunalne zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

4. Zakład otrzyma od Gminy Santok zgodnie z ustawą o finansach publicznych mienie komunalne, 
w zakresie niezbędnym dla realizacji działalności statutowej. 

5. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy. 

§ 8. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Zakładu ponosi Kierownik Zakładu w zakresie 
określonym ustawą o finansach publicznych oraz innymi przepisami prawa. 

§ 9. Źródłami dochodów Zakładu są: 

1) opłaty za pobór wody z gminnych urządzeń wodociągowych, 

2) opłaty za odbiór ścieków, 

3) wpływy z pozostałych usług świadczonych dla ludności. 

Rozdział 5. 
System kontroli wewnętrznej 

§ 10. 1.  Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Wójt Gminy Santok. 

2. Kierownik Zakładu organizuje i zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej. 
Szczegółowy tryb przeprowadzania kontroli wewnętrznej  określi zarządzenie Kierownika. 

3. Kierownik Zakładu sprawuje ogólny nadzór nad skutecznością działania i prawidłowością 
wykorzystywania sygnałów kontroli wewnętrznej oraz danych o nieprawidłowościach napływających spoza 
Zakładu, w szczególności od usługobiorców i organów kontrolnych. 
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Rozdział 6. 
Postanowienia końcowe 

§ 11. 1.  Zmian w statucie dokonuje się w trybie obowiązującym dla jego uchwalenia. 

2. W sprawach nieregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie 
obowiązujące.
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Uzasadnienie

Celem podjęcia niniejszej uchwały jest utworzenie z dniem 27 maja 2020 roku jednostki budżetowej pod
nazwą Gminny Zakład Usług Komunalnych w Santoku. Powołanie Zakładu unormuje i usystematyzuje
wszystkie zadania i usługi komunalne w jednym miejscu. Głównym celem Zakładu będzie wykonywanie
zadań o charakterze użyteczności publicznej należących do zadań własnych gminy, dotyczących bieżącego
i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności poprzez świadczenie usług powszechnie
dostępnych.

Zakład będzie realizował działania w zakresie zaspokajania bieżących nieprzerwanych potrzeb
mieszkańców Gminy Santok w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, utrzymania dróg, ulic,
mostów i placów, pielęgnacji zieleni i zadrzewień, nadzoru i organizacji pracy osób w Centrum Integracji
Społecznej oraz osadzonych wykonujących prace na rzez gminy po podpisaniu umowy z Zakładem
Karnym.

Nowo utworzony Gminny Zakład Usług Komunalny w Santoku w znacznym stopniu wpłynie na jakość
usług komunalnych na terenie gminy, jeszcze lepszą obsługę mieszkańców oraz przyczyni się do większych
wpływów do budżetu gminy Santok. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Santoku będzie ważnym
elementem dalszego rozwoju Gminy Santok.
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