UCHWAŁA NR XXVIII/308/13
RADY GMINY BRENNA
z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się Statut Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XI/130/11 Rady Gminy Brenna z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej oraz uchwała Nr XXVII/290/13 Rady
Gminy Brenna z dnia 10 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/130/11 Rady Gminy Brenna
z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy
Seweryn Greń
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Załącznik
do uchwały Nr XXVIII/308/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 28 listopada 2013 r.

STATUT

ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1. Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Brennej, zwany dalej ZBGK, jest
samorządowym zakładem budżetowym utworzonym i działającym na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. .o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze
zm.)
2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia
gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
(Dz. U. Nr 241, poz. 1616)
3) uchwały Rady Gminy Brenna Nr XXI/135/2000 r. w sprawie utworzenia Zakładu
Budżetowego.
§ 2. Siedzibą ZBGK jest Brenna, ul. Wyzwolenia 34.
§ 3. Nadzór nad działalnością ZBGK sprawuje wójt gminy Brenna.
§ 4. 1. Mienie ZBGK jest mieniem komunalnym należącym do Gminy Brenna, przekazanym
do ZBGK w trwały zarząd.
2. ZBGK wykonuje wszelkie uprawnienia w stosunku do będącego w trwałym zarządzie
mienia, za wyjątkiem uprawnień przysługujących właścicielowi.
ROZDZIAŁ II
Przedmiot działania
§ 5. ZBGK prowadzi działalność w zakresie:
1) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
2) dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacją ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków
komunalnych, utrzymania czystości i porządku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w
tym z przestrzeni publicznej oraz prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych,
4) zieleni gminnej i zadrzewień,
5) utrzymania terenów rekreacyjnych i sportowych.
ROZDZIAŁ III
Organizacja i zarządzanie
§ 6. 1. ZBGK kieruje dyrektor zatrudniony przez wójta gminy Brenna.
2. Dyrektor odpowiada za całokształt działalności ZBGK, działając jednoosobowo na
podstawie statutu i udzielonego mu przez wójta gminy Brenna pełnomocnictwa.
3. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest wójt gminy Brenna.
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4. Dyrektor jest pracodawcą dla pracowników ZBGK.
5. Szczegółowe zasady działalności , oraz strukturę organizacyjną ZBGK ustala
dyrektor w „Regulaminie Organizacyjnym ZBGK”.
§ 7. Do obowiązków dyrektora ZBGK należą w szczególności:
1) zapewnienie właściwej organizacji pracy w ZBGK,
2) wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników,
3) reprezentowanie ZBGK na zewnątrz,
4) efektywne i celowe wykorzystywanie środków finansowych ZBGK, w tym
opracowywanie, zatwierdzanie i wykonywanie planu finansowego,
5) przedstawianie wójtowi gminy Brenna sprawozdań z działalności ZBGK, wykonania
budżetu, uchwał i zarządzeń.
ROZDZIAŁ IV
Gospodarka finansowa
§ 8. ZBGK jest jednostką organizacyjną , której przychody stanowią opłaty za usługi
odpowiadające profilowi działalności, oraz dotacje z budżetu gminy.
§ 9. Podstawą gospodarki finansowej ZBGK jest roczny plan finansowy obejmujący
przychody w tym dotacje z budżetu gminy, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych,
stan należności zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem gminy.
Budżet ZBGK stanowi załącznik do budżetu gminy.
ROZDZIAŁ V
Przepisy końcowe
§ 10. Zmiana postanowień Statutu ZBGK wymaga zachowania trybu określonego dla jego
uchwalenia.
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