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UCHWAŁA NR BRM.0007.00085.2011
RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

z dnia 1 grudnia 2011 r.

w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Radlinie 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 11 ust. 2 w zw. z art 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) 

Rada Miejska w Radlinie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się statut Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Radlinie. Statut stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do Uchwały Nr BRM.0007.00085.2011

Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 1 grudnia 2011 r.

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RADLINIE 

Rozdział I.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie, zwany dalej "Zakładem" jest jednotką budżetową Miasta 
Radlin, utworzoną dnia 1 stycznia 2012 r. mocą uchwały Nr BRM.0007.00074.2011 Rady Miejskiej w Radlinie 
z dnia 9 listopada 2011 r. 

§ 2. Zakład działa według obowiązających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawnych, a w 
szczególności w oparciu o ustawę z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 
z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz.236) 

§ 3. Siedziba Zakładu mieści się w Radlinie przy ul.Rymera 15. Terenem działania jest terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Rozdział II.
Zadania Zakładu 

§ 4. Zakład realizuje zadania gminy w zakresie: 

1) utrzymanie techniczno-eksploatacyjne dróg, ulic, mostów, placów i zieleni miejskiej, 

2) utrzymania i użytkowania terenów komunalnych, 

3) ustawienia i utrzymywania znaków, sygnałów, urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających, 

4) utrzymania czystości urządzeń sanitarnych i wysypisk śmieci, gospodarki odpadami komunalnymi, 

5) utrzymania i eksploatacji targowisk, szaletów i parkingów miejskich, 

6) utrzymania i eksploatacji budynków miejskich, 

7) utrzymania i eksploatacji wodociągów miejskich i kanalizacji, 

8) robót inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją: dróg, ulic, placów mostów, kanalizacji 
i budynków będących własnością miasta. 

Rozdział III.
Organy i organizacja 

§ 5. Działalnością Zakładu kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz, odpowiada za jego 
funkcjonowanie, dobór pracowników oraz powierzone składniki majątkowe. 

§ 6. Stosunek pracy z Dyrektorem nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz. 

§ 7. Nadzór nad działalnościa Zakładu sprawuje Burmistrz za pośrednictwem Zastępcy Burmistrza. 

§ 8. Dyrektor jest upoważniony do dokonywania czynności prawnych w ramach pełnomocnictwa udzielonego 
mu przez Burmistrza. 

§ 9. Wewnętrzna organizacja oraz szczegółowy zakres działania, podział czynności i odpowiedzialność osób 
pełniących kierownicze i samodzielne funkcje określa Regulamin Organizacyjny. 

§ 10. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Zakładzie. 
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Rozdział IV.
Mienie i gospodarka finansowa 

§ 11. Zakład wyposażony jest w majątek konieczny do realizacji wykonywanych przez niego zadań 
statutowych. Majątek ten stanowi własność komunalną Miasta Radlin i jest przekazany Zakładowi w zarząd. 

§ 12. Zakład prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem Miasta Radlin na zasadach ustalonych 
dla jednostek budżetowych. 

§ 13. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki. 

Rozdział V.
Postanowienia końcowe 

§ 14. Zmiany statutu są dokonywane w trybie jego uchwalenia, tj. na mocy uchwały Rady Miejskiej. 


