
UCHWAŁA NR XXV/147/12
RADY GMINY SOMIANKA

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance. 

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie Obwieszczenia Rady Gminy Somianka z dnia 31 
sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance, 
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy Somianka oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Somianka. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Jan Rakowski
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Załącznik do 
Uchwały Nr XXV/147/12 
Rady Gminy Somianka 
z dnia 31 sierpnia 2012 r. 

 
 
 

Obwieszczenie 
Rady Gminy Somianka 

z dnia 31 sierpnia 2012 r. 
 
 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zak ładu Gospodarki 
Komunalnej w Somiance 
 

 

 

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r.  
Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego 
obwieszczenia jednolity tekst załącznika do uchwały z dnia 29 listopada 2001 r.  
Nr XXVI/151/2001 Rady Gminy Somianka w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki 
Komunalnej (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2001 r. Nr 264, 
poz. 6381) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

 

1) uchwałą Nr IV/26/2003 Rady Gminy Somianka z dnia 30 stycznia 2003 r.  
w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej (Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego z 2003 r. Nr 47, poz. 1272),  

 

2) uchwałą Nr XXIXN/134/09 Rady Gminy Somianka z dnia 26 lutego 2009 r.  
w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXVI/51/2001 Rady Gminy Somianka 
z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki 
Komunalnej (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2009 r. Nr 54, 
poz. 1355),  

 

3) uchwałą Nr XLIX/259/10 Rady Gminy Somianka z dnia 31 sierpnia 2010 r.  
w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXVI/151/2001 Rady Gminy 
Somianka z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki 
Komunalnej (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2010 r. Nr 199, 
poz. 5656), 

 

 
 

Przewodniczący 
       Rady Gminy 
 
   Krzysztof Jan Rakowski 
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Załącznik 
do Obwieszczenia 
Rady Gminy Somianka 
z dnia 31 sierpnia 2012 r. 

 

Załącznik do Uchwały Rady Gminy Somianka 

z dnia 29 listopada 2001 r. 

w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej 
 
 

 

 
STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

 
 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1  

Zakład budżetowy nosi nazwę Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance i jest 
jednostką organizacyjną Gminy Somianka. 

 

§ 21 

Zakład Gospodarki Komunalnej zwany dalej zakładem podlega bezpośrednio Radzie 
Gminy Somianka i działa na podstawie: 
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 

późn. zm.), 
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych 

zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz jednostek budżetowych mających 
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861). 
 

§ 3 

Terenem działania Zakładu jest Gmina Somianka. Siedziba Zakładu znajduje się w 
Somiance. 
 

§ 4 

Zakład jako jednostka gospodarcza rozlicza się z budżetem Gminy i prowadzi gospodarkę 
finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych oraz właściwych 
przepisów prawnych. 
 

II. Zadania i metody działania 

§ 52 

Do zadań Zakładu należy zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Somianka w zakresie: 

                                                 
1
 W brzmieniu ustalonym przez § 1 Uchwały Nr XLIX/259/10 Rady Gminy Somianka z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany 

załącznika do uchwały nr XXVI/151/2001 Rady Gminy Somianka z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki 
Komunalnej (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2010 r. Nr 199, poz. 5656), która weszła w życie z dniem 14 grudnia 
2010 r. 
2 W brzmieniu ustalonym przez § 1 Uchwały Nr XXIXN/134/09 Rady Gminy Somianka z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmiany 
załącznika do uchwały nr XXVI/151/2001 Rady Gminy Somianka z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki 
Komunalnej (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2009 r. Nr 54, poz. 1355), która weszła w życie z dniem 4 maja 2009 r. 
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1) prowadzenie obsługi, konserwacji i remontów, w tym kapitalnych - gminnych urządzeń 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 
2) prowadzenie ewidencji odbiorców wody z wodociągu gminnego oraz naliczanie i zbiórka 

należności za wodę, 
3) prowadzenie obsługi, konserwacji i remontów, w tym kapitalnych - gminnych urządzeń 

zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym oczyszczalni przydomowych 
w obiektach użyteczności publicznej, 

4) prowadzenie ewidencji podmiotów korzystających z gminnych urządzeń 
kanalizacyjnych oraz naliczanie i zbiórka należności za ścieki, 

5) obsługa i utrzymanie gminnego wysypiska śmieci, 
6) zbiórka śmieci z terenu gminy Somianka, prowadzenie ewidencji podmiotów 

korzystających ze zbiórki i pobieranie opłat z tego tytułu, 
7) wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków komunalnych, 
8) wykonywanie odpłatnie usług dla ludności i zakładów w zakresie wywozu nieczystości, 
9) utrzymanie czystości na terenie gminy Somianka poprzez sprzątanie chodników, ulic, 

placów, przystanków PKS, terenów zielonych, 
10) utrzymanie terenów zieleni na terenie gminy Somianka, 
11) odśnieżanie i osypywanie piaskiem chodników na terenie gminy Somianka, 
12) odśnieżanie placów gminnych, 
13) wykonywanie prac konserwatorskich w budynku Urzędu Gminy i innych obiektach 

użyteczności publicznej, 
14) budowa i konserwacja chodników na terenie gminy Somianka, 
15) budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie gminy 

Somianka. 
 

III. Organy Zakładu 

§ 6 

1. Zakład jest jednoosobowo reprezentowanych przez Kierownika Zakładu. 
2. Do składania oświadczeń w imieniu Zakładu w zakresie jego zobowiązań majątkowych 

wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób posiadających wzory 
podpisów w banku prowadzącym rachunek Zakładu. 

3. Osobami upoważnionymi są: Kierownik Zakładu i Główny Księgowy oraz inne osoby 
upoważnione przez Kierownika. 

4. Głównego Księgowego zatrudnia Kierownik Zakładu po zasięgnięciu opinii Wójta.3 
5. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Wójt.4 
 

IV. Zasady działania Zakładu 

§ 7 

Zasady planowania, finansowania i sprawozdawczości ustalają właściwe przepisy 
wymienione w rozdziale I niniejszego Statutu. 
 

§ 8 

Koszty bieżącej działalności Zakładu pokrywa się z dochodów własnych, a w szczególności 
z opłat za wodę i ścieki oraz dotacji celowej i prowadzonej działalności gospodarczej 
określonej przepisami prawa. 
 

V. Postanowienia ko ńcowe 5 

1. Statut Zakładu oraz jego zmiany na wniosek Wójta uchwala Rada Gminy Somianka. 
                                                 
3 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 Uchwały Nr IV/26/2003 Rady Gminy Somianka z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie zmian w 
Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2003 r. Nr 47, poz. 1272), która weszła w 
życie z dniem 3 marca 2003 r. 
4 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 3. 
5 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 3. 
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 4 
2. Regulamin Organizacyjny oraz jego zmiany zatwierdza Wójt w porozumieniu  

z Kierownikiem Zakładu. 
 
 

Przewodniczący 
       Rady Gminy 
 

             Krzysztof Jan Rakowski 
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