
UCHWAŁA NR XXV/147/2013
RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU

z dnia 7 lutego 2013 r.

w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Miejskiej. 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 9, lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 
U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Skórczu uchwala co następuje: 

§ 1. Nadaje się Zakładowi Gospodarki Miejskiej w Skórczu statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/132/97 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 15 października 1997 r. w sprawie 
nadania statutu Zakładowi Gospodarki Miejskiej w Skórczu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skórcz. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Mirosław Ossowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/147/2013 

Rady Miejskiej w Skórczu 

z dnia 7 lutego 2013 r. 

STATUT 
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ 

W SKÓRCZU 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu, zwany dalej ZGM jest gminną jednostką organizacyjną nie 
posiadającą osobowości prawnej, funkcjonującą w formie samorządowego zakładu budżetowego. 

§ 2. 1. ZGM ma swoją siedzibę w Skórczu, przy ul. Spacerowej 13, a obszarem działania jest teren Gminy 
Miejskiej Skórcz. 

2. ZGM używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu, adresem siedziby oraz numerami 
identyfikacyjnymi NIP i REGON. 

3. Bezpośredni nadzór nad działalnością ZGM sprawuje Burmistrz Miasta Skórcz. 

Cele i przedmiot działania 

§ 3. 1. ZGM realizuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane 
zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta Skórcz w drodze świadczenia usług powszechnie 
dostępnych. 

2. Podstawowym przedmiotem działalności ZGM jest realizacja zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym utrzymania i konserwacji sieci i urządzeń wodno – 
kanalizacyjnych oraz opróżniania szamb i zbiorników bezodpływowych. 

3. Do zadań ZGM należy ponadto realizacja zlecanych odrębnie przez Burmistrza Miasta Skórcz zadań 
z zakresu usług komunalnych, w tym, w szczególności: 

1) gospodarka wodami opadowymi, 

2) bieżące utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym, czystości, przejezdności i dostępności gminnych 
dróg, chodników, parkingów i placów, także w zakresie ich zimowego utrzymania, 

3) utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego i poziomego oraz sygnalizacji świetlnej na drogach 
gminnych, 

4) utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni w mieście, 

5) opróżnianie koszy ulicznych, 

6) utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. 

Organizacja Zakładu 

§ 4. 1. ZGM posiada strukturę jednozakładową. 

2. Kierownika ZGM zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Skórcz. 

3. Kierownik ZGM, działając w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Skórcz, 
samodzielnie zarządza Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz. 

4. Kierownik ZGM jest odpowiedzialny za właściwą organizację i funkcjonowanie Zakładu, w tym, za rzetelną 
i skuteczną realizację określonych dla Zakładu zadań, o których mowa w § 3. 

5. Kierownik ZGM zatrudnia i zwalnia pracowników Zakładu i w stosunku do nich wykonuje wszystkie 
uprawnienia zwierzchnia służbowego. 
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6. Szczegółową strukturę wewnętrzną ZGM z podziałem zadań i odpowiedzialności na poszczególnych 
stanowiskach pracy ustala kierownik ZGM w regulaminie organizacyjnym, który podlega zatwierdzeniu przez 
Burmistrza Miasta Skórcz. 

7. Kierownik oraz wszyscy pracownicy zatrudnieni w ZGM na umowę o pracę są pracownikami 
samorządowymi i w sprawach pracowniczych mają do nich zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 
r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) 

Gospodarka finansowa 

§ 5. 1. ZGM posiada gospodarkę finansową za zasadach określonych dla samorządowych zakładów 
budżetowych w ustawie o finansach publicznych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej ZGM jest roczny plan finansowy ustalony w uchwale budżetowej przez 
Radę Miejską w Skórczu. 

3. W planie finansowym ZGM wyodrębnia się w szczególności: 

1) przychody własne, 

2) dotacje z budżetu, 

3) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 

4) wydatki bieżące, 

5) wydatki inwestycyjne, 

6) stan środków obrotowych, 

4. Plan finansowy obowiązuje na okres rozliczeniowy ZGM, którym jest rok kalendarzowy. 

5. Plan finansowy, na wniosek kierownika ZGM, może podlegać zmianom. Organem uprawnionym do 
dokonywania zmian w planie finansowym ZGM jest Rada Miejska w Skórczu. 

§ 6. 1. Głównym źródłem finansowania działalności ZGM są przychody uzyskiwane z tytułu: 

1) dostawy wody, 

2) odbioru ścieków, 

3) odpłatnych usług świadczonych zgodnie z profilem działalności Zakładu. 

2. ZGM może otrzymywać z budżetu Gminy Miejskiej Skórcz: 

1) dotacje przedmiotowe, 

2) dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie realizowanych przez Zakład zadań inwestycyjnych, 

3) dotacje podmiotowe. 

§ 7. 1. ZGM prowadzi rachunkowość zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o rachunkowości, ustawie 
o finansach publicznych i wydanych do nich przepisach wykonawczych, a także sporządza według zasad w nich 
określonych stosowne sprawozdania finansowe i budżetowe. 

2. Sprawy finansowe w ZGM prowadzi główny księgowy zatrudniony przez Kierownika na podstawie umowy 
o pracę. 

3. ZGM posiada odrębny rachunek bankowy w banku obsługującym Gminę Miejską Skórcz, z którego 
dokonuje wypłat do wysokości środków zgromadzonych na rachunku. 

4. Ewentualną nadwyżkę środków obrotowych, ustalonych na koniec okresu rozliczeniowego, ujmuje się 
w planie finansowym ZGM na następny okres rozliczeniowy. 

Mienie Zakładu 

§ 8. Majątek ZGM jest własnością komunalną Gminy Miejskiej Skórcz, przekazanym Zakładowi do 
eksploatacji, używania i administrowania protokołem zdawczo – odbiorczym. 

Postanowienia końcowe 

§ 8. 1. Organem właściwym do dokonywania zmian w niniejszym statucie jest Rada Miejska w Skórczu. 
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2. W sprawach związanych z funkcjonowaniem ZGM, a nie uregulowanych niniejszym statutem, stosuje się 
przepisy powszechnie obowiązujące, dotyczące samorządowych zakładów budżetowych. 

3. Niniejszy statut obowiązuje z dniem określonym w uchwale o jego nadaniu. 
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