Uchwała Nr XI/81/95
Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 3 października 1999 roku


w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Korfantowie.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. “h” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym /Dz.U Nr 16 poz. 95 ze zmianami: Dz.U 
z 1990 r. Nr 32 poz. 191, Nr 34 poz. 199, Nr 43 poz. 253, Nr 89 poz. 518, z 1991 r. Nr 4 poz. 18 i Nr 110 poz.475, z 1992r. Nr 85 poz. 428 i Nr 100 poz. 499, z 1993r. Nr 17 poz. 78 i z 1994r. Nr 122 poz. 593/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

	Nadaje się Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Korfantowie Statut w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





Przewodniczący
Tadeusz Nowacki









Statut

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie zawiera treść uchwał Rady Miejskiej w Korfantowie:
	Nr XI/81/95 z dnia 03 października 1995 roku w sprawie nadania 

     Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
     w Korfantowie.
	Nr V/25/99 z dnia 25 lutego 1999 roku w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.
	Nr XXXII/223/97 z dnia 30 grudnia 1997 roku w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

     w Korfantowie.


I. Postanowienia ogólne.

§ 1 

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie zwany w dalszej części Statutu “Zakładem” działa na podstawie:
	Ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym/Dz.U 

     Nr 16 poz. 95 z późniejszymi zmianami/
	Ustawy z dnia 5 stycznia 1991r. – Prawo budżetowe/j.t Dz.U z 1993r. Nr 72 poz. 344 z późniejszymi zmianami/

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 roku w sprawie zakładów budżetowych /Dz.U Nr 42 poz. 183/
Zarządzenia Nr 1/82 z dnia 28 września 1982 roku Naczelnika Gminy Korfantów w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą “Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie”
Niniejszego Statutu.

§ 2

II. Siedzibą Zakładu jest miasto Korfantów.

§ 3

	Przedmiotem działalności Zakładu jest działalność gospodarcza 

     w zakresie robót i usług komunalnych i mieszkaniowych.
	Do podstawowych zadań Zakładu należy w szczególności:
	administrowanie i utrzymanie budynków, w tym wykonywanie remontów i eksploatacja,

budowa i utrzymania dróg, mostów i placów gminnych,
utrzymanie terenów zielonych,
	prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej, w tym wykonywanie robót wodno-ściekowych wraz z montażem urządzeń,

utrzymanie porządku na terenach będących własnością komunalną lub w użytkowaniu Gminy.
	budowa i utrzymanie cmentarzy komunalnych oraz utrzymywanie grobownictwa wojennego,
	wykonywanie robót związanych z budową i obsługą wysypisk nieczystości stałych,

świadczenie usług dla ludności, w tym:
	usług związanych z higieną komunalną,
usług remontowo-budowlanych
usług transportowych w tym w zakresie zarobkowego przewozu osób
	wykonywanie robót budowlanych i remontowo-budowlanych
	utrzymanie w pełnej sprawności instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w podległych budynkach,
	przyjmowanie i przekazywanie najemcom lokali mieszkalnych 
     i użytkowych na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych,
	zawieranie umów najmu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów.



III. Organizacja Zakładu.

§ 4

	Dyrektor Zakładu zarządza Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz.

Dyrektora Zakładu powołuje i odwołuje Zarząd Gminy Korfantów.
Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Zakładu jest Burmistrz Miasta i Gminy.
	Dyrektor Zakładu działa zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje w sprawach Zakładu samodzielnie z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie lub statucie oraz ponosi za nie odpowiedzialność.

§ 5

	Dyrektor Zakładu organizuje realizacją zadań określonych w planach rocznych, zatwierdzanych przez Zarząd Gminy.

Dyrektor Zakładu składa Zarządowi Gminy co najmniej raz w roku sprawozdanie z działalności Zakładu.

§ 6

	Dyrektor Zakładu realizuje zadania przy pomocy:
	Głównego Księgowego
	Kierownika Wydziału Wodociągów i kanalizacji

Kierownika Wydziału Mienia i Higieny
oraz innych pracowników na stanowiskach samodzielnych.
	Szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu, zakres działania komórek organizacyjnych, podział czynności i odpowiedzialności służbowej osób zatrudnionych w Zakładzie określa Regulamin Organizacyjny Zakładu.



IV. Gospodarka finansowa Zakładu.

§ 7

Zasady gospodarki finansowej Zakładu określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 roku w sprawie zakładów budżetowych /Dz.U Nr 42 poz. 183/

§ 8

	Zakład prowadzi działalność w celu realizacji zadań gospodarczych Gminy na zasadach zakładu budżetowego pokrywającego koszty 

     z dochodów własnych.
	Na powyższą działalność mogą być przyznane dotacje z budżetu Gminy.


§ 9

	Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i rozchody oraz stan środków obrotowych 

     i rozliczenia z budżetem Gminy, zatwierdzony przez zarząd Gminy.
	Zakład stosuje w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości dla poszczególnych rodzajów przychodów oraz rozchodów podziałki klasyfikacji budżetowej.

Planowany stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego nie może przekraczać normatywu zapasów materiałów powiększonego nie więcej niż o 1/12 część rocznych planowanych kosztów wynagrodzeń i ich pochodnych.


§ 10

	Zakład posiada własny rachunek bankowy.

Z rachunku bankowego Zakład może dokonywać wypłaty do wysokości środków finansowych zgromadzonych na tym rachunku.


§ 11

W terminie 5 dni po przyjęciu rocznego sprawozdania finansowego, Zakład wpłaca do budżetu Gminy nadwyżkę bilansową.

§ 12

W planie finansowym Zakładu mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu Gminy.

§ 13
Zasady wynagradzania i premiowania Dyrektora i pozostałych pracowników Zakładu określają odrębne przepisy prawa oraz zakładowe regulaminy wewnętrzne zatwierdzone przez Zarząd Gminy.


V. Zarząd mieniem komunalnym.

§ 14

Zakład jako jednostka organizacyjna nie posiada osobowości prawnej, zarządza wydzielonymi mu budynkami i urządzeniami trwale związanymi z gruntami, stanowiącymi własność Gminy.

§ 15

	Dyrektor Zakładu działa jednoosobowo na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów.

Zakład występuje w obrocie gospodarczym we własnym imieniu i na własny rachunek.
Zakład odpowiada za swoje zobowiązania.

VI. Postanowienia końcowe.


§ 16

Niniejszy Statut ma moc obowiązującą z dniem podjęcia.



Za zgodność tekstu jednolitego Statutu z oryginałami uchwał Rady Miejskiej.

