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Projekt 

 

z dnia  11 września 2020 r. 

Zatwierdzony przez ......................... 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY HYŻNE 

z dnia 18 września 2020 r. 

w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Usług Komunalnych i Rekreacyjnych "GOSIR" w Hyżnem

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "h" i art. 40 ust. 2 pkt 2, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 14 ust.3 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy 

w Hyżnem uchwala: 

STATUT Zakładu Usług Komunalnych i Rekreacyjnych „GOSIR” w Hyżnem 

DZIAŁ I. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Zakładu Usług Komunalnych i Rekreacyjnych „GOSIR” w Hyżnem, zwany dalej Zakładem, jest 

samorządowym zakładem budżetowym Gminy Hyżne i działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz 

przepisów wykonawczych do niej; 

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.); 

3) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 712 z późn. zm.); 

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. 

zm.); 

5) Uchwały Nr IX/62/03 Rady Gminy w Hyżnem z dnia 19 września 2003 r. w sprawie powołania Zakładu 

Usług Komunalnych i Rekreacyjnych „GOSIR" w Hyżnem; 

6) niniejszego statutu. 

§ 2. Siedzibą Zakładu jest miejscowość Hyżne. 

§ 3. 1.     Zakład jest jednostką organizacyjną gminy Hyżne. 

2. Bezpośredni nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Wójt Gminy Hyżne. 

3. Zakład nie posiada osobowości prawnej. 

DZIAŁ II. 

Zakres działania 

§ 4. 1.   Przedmiotem działania Zakładu jest prowadzenie działalności w zakresie: 

1) zbiorowego zaopatrzenia w wodę, polegającego w szczególności na: 

a) produkcji, uzdatnianiu i dostarczaniu wody, 

b) eksploatacji i konserwacji sieci i urządzeń wodnych, 

c) rozbudowie i budowie sieci i urządzeń wodociągowych, wykonywaniu przyłączeń. 

2) zbiorowego odprowadzania ścieków, polegającego w szczególności na: 

a) odbiorze, oczyszczaniu i odprowadzaniu ścieków, 
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b) eksploatacji i konserwacji sieci i urządzeń kanalizacyjnych, 

c) rozbudowie i budowie sieci i urządzeń kanalizacyjnych, wykonywaniu przyłączeń. 

3) Utrzymania czystości i porządku w Gminie, polegającego w szczególności na: 

a) utrzymaniu w czystości i porządku w miejscach publicznych na terenie Gminie Hyżne, 

b) odbieraniu i przyjmowaniu nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi. 

4) Pozostałych robót, polegających w szczególności na: 

a) bieżącym utrzymaniu dróg gminnych, chodników, placów i parkingów w okresie letnim i zimowym, 

b) przebudowie i remontach dróg, mostów, przepustów, 

c) bieżącym utrzymaniu i konserwacji terenów zielonych, skwerów oraz nieruchomości będących 

własnością Gminy Hyżne. 

5) Kultury fizycznej i sportu, w tym terenów rekreacyjnych i obiektów sportowych, polegających 

w szczególności na: 

a) budowie, przebudowie, remontach i bieżącym utrzymaniu obiektów sportowych i rekreacyjnych, 

b) eksploatacji, obsłudze i utrzymaniu zbiornika wody w Dylągówce. 

2. Zakład może podejmować i prowadzić także inną działalność niż określona w ust. 1, wchodzącą w zakres 

zadań własnych gminy, niewykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej, jeżeli 

nie spowoduje ona zakłóceń w realizacji zadań podstawowych oraz nie będzie w sprzeczności z innymi 

przepisami prawa. 

§ 5. Zakład wykonuje zadania odpłatnie, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych 

i dotacji otrzymanych z budżetu gminy. 

DZIAŁ III. 

Organizacja i zasady kierowania 

§ 6. 1.     Bieżącą działalnością Zakładu kieruje Dyrektor. 

2. Dyrektora Zakładu zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy. 

3. Dyrektor Zakładu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy. 

4. Za prawidłową organizację i funkcjonowanie Zakładu - Dyrektor Zakładu odpowiada przed Wójtem 

Gminy Hyżne. 

5. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności: 

1) zarządzanie Zakładem; 

2) zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Zakładu; 

3) racjonalne gospodarowanie mieniem pozostającym w dyspozycji Zakładu; 

4) zatwierdzanie i realizacja planów finansowych; 

5) reprezentowanie Zakładu na zewnątrz; 

6) W razie nieobecności Dyrektora Zakładu jego obowiązki wykonuje osoba upoważniona przez Dyrektora. 

§ 7. 1.     Dyrektor zakładu zatrudnia i zwalnia pracowników Zakładu. 

2. Dyrektor Zakładu jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Zakładu. 

§ 8. Organizację wewnętrzną oraz zakres działania poszczególnych stanowisk pracy ustala Dyrektor 

Zakładu w regulaminie organizacyjnym. 

§ 9. Zakład używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu, adresem siedziby oraz numerem NIP 

813-33-37-286 i REGON 691767261 o treści: Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych „GOSIR" 

w Hyżnem, 36-024 Hyżne 628. 
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DZIAŁ IV. 

Gospodarka finansowa i mienie zakładu 

§ 10. 1.     Zakład działa na podstawie przepisów określonych dla zakładów budżetowych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy Zakładu, zatwierdzony przez 

Dyrektora Zakładu, obejmujący przychody i koszty; 

3. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy. 

§ 11. Zakład prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 12. 1.     Mienie użytkowane przez Zakład stanowi własność Gminy Hyżne. 

2. Dyrektor gospodaruje i zarządza, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy, 

mieniem pozostającym w dyspozycji Zakładu. 

DZIAŁ V. 

Postanowienia końcowe 

§ 13. Zmiany w statucie wprowadzane są trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

§ 14. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/236/13 Rady Gminy Hyżne z dnia 29 października 2013 r. w sprawie 

uchwalenia statutu Zakładu Usług Komunalnych i Rekreacyjnych „GOSIR” w Hyżnem. 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne. 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych "GOSIR" w Hyżnem jest jednostką organizacyjną Gminy Hyżne 

nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie samorządowego zakładu budżetowego. Art. 

18 ust.2 pkt. 9h w związku z art. 40 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym stanowią, że Rada Gminy określa 

wewnętrzną organizację, tryb działania i zadania instytucji gminnych, co daje Radzie Gminy prawo 

stanowienia aktów prawa miejscowego m.in. w zakresie uchwalania Statutu jednostce organizacyjnej Gminy. 

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nadając statut określa między innymi przedmiot 

działalności jednostki budżetowej. Zmiana statutu jest podyktowana przede wszystkim, koniecznością 

usystematyzowania i rozszerzenia rakresu świadczonych przez zakład budżetowy usług. Zgodnie 

z art. 14 ustawy o finansach publicznych samorządowe zakłady budżetowe tworzone są w celu realizacji zadań 

własnych jednostki samorządu terytorialnego. Stosownie do brzmienia art. 15 ww. ustawy, samorządowy 

zakład budżetowy odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności – co do zasady – 

z przychodów własnych oraz udzielonych dotacji. Proponowane zmiany Statutu Zakładu Usług Komunalnych 

i Rekreacyjnych "GOSIR" w Hyżnem wychodzą na przeciw potrzebom Gminy i jej mieszkańców. 

Obowiązujący Statut określa szczegółowo, co jest przedmiotem jego działania. Proponowane zmiany 

systematyzują i rozszerzają dotychczasowy zakres działania, pozwalając na wykonywanie także innych zadań 

należących do sfery użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie 

zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. W świetle powyższego 

podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 


