
 
UCHWAŁA NR XIV/86/08 

RADY GMINY RZEZAWA 
z dnia 18 kwietnia 2008 r.  

w sprawie:  likwidacji i przekształcenia zakładu budżetowego – Gminnego  Zakładu  

  Gospodarki Komunalnej w  Rzezawie.  

 
 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 ze zm.), art. 21, ust. 1 pkt 2, ust.2 oraz art. 25 ust. 1 pkt 2, ust. 3, ust. 5          

i 7  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Rada 

Gminy Rzezawa uchwala, co następuje: 

§ 1. 

 Likwiduje się z dniem 30 czerwca 2008 r. zakład budżetowy – Gminny Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Rzezawie, zwany dalej Zakładem w celu  przekształcenia go w jednostkę budżetową 

– Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie, zwaną dalej Jednostką. 

 

§ 2. 

Mienie znajdujące się w użytkowaniu Zakładu zostaje przekazane w zarząd Jednostce. 

 

§ 3. 
 Czynności likwidacyjne obejmują w szczególności: przeprowadzenie inwentaryzacji 

wszystkich aktywów i pasywów, w tym ustalenia należności i zobowiązań, uregulowanie spraw 

pracowniczych, zamknięcie ksiąg rachunkowych i rachunku bankowego. 

 

§ 4. 

Należności i zobowiązania likwidowanego Zakładu przejmuje utworzona Jednostka. 

 

§ 5. 

Pracownicy likwidowanego Zakładu stają się pracownikami Jednostki na podstawie art. 23¹ 

Kodeksu pracy. 

 

§ 6. 

Nadaje się Statut tworzonej jednostce budżetowej – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej               

w Rzezawie – stanowiący załącznik do uchwały.  

 

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzezawa. 

 

§ 8.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 
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Załącznik  

do uchwały Nr XIV/86/08 

Rady Gminy Rzezawa 

z dnia 18 kwietnia 2008 r.  

 

STATUT  

GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ             

W RZEZAWIE 

 
§ 1. 

 

 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie, zwany dalej GZGK, działa na 

podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 8 marca 

1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)          

i ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) 

oraz niniejszego statutu. 

 

§ 2. 

 

1. GZGK jest gminną jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy o finansach 

publicznych. 

2. Siedzibą GZGK jest miejscowość Rzezawa. 

3. Obszarem działania GZGK jest Gmina Rzezawa 

4. Nadzór nad działalnością GZGK sprawuje Wójt Gminy Rzezawa. 

 

§ 3. 

 

1. Przedmiotem działalności podstawowej GZGK jest organizowanie, nadzorowanie                           

i prowadzenie,  w ramach planu finansowego - w zakresie nie powierzonym do realizacji 

innym gminnym jednostkom organizacyjnym Gminy Rzezawa - zadań związanych z: 

 

1) Utrzymaniem w pełnej sprawności  technicznej urządzeń i sieci wodociągowych oraz 

kanalizacyjnych na terenie Gminy. 

2) Rozliczaniem kosztów zakupu i sprzedaży wody oraz odbiorem i odprowadzaniem ścieków 

komunalnych z terenu Gminy. 

3)  Organizacją zbiórki, transportem i utylizacją odpadów komunalnych. 

 

§ 4. 

 

Przedmiotem pozostałej działalności GZGK jest: 

1) Gospodarowanie lokalami komunalnymi będącymi w posiadaniu Gminy. 

2) Eksploatacja i utrzymanie gminnego składowiska odpadów. 

3) Prowadzenie działalności gospodarczej w miarę posiadanych możliwości technicznych                    

i organizacyjnych. 

§ 5. 

 

1. Na czele GZGK stoi Kierownik, który kieruje jednostką jednoosobowo i ponosi pełną 

odpowiedzialność za całokształt jej pracy oraz realizację statutowych zadań. 

2. Kierownika GZGK wyłonionego w drodze konkursu zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy 

Rzezawa.  

3. Kierownik zarządza mieniem oddanym GZGK i reprezentuje Gminę Rzezawa w zakresie 

działalności GZGK na zewnątrz, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta 

Gminy Rzezawa. 
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§ 6. 

 

Szczegółowy zakres działania GZGK, w tym strukturę organizacyjną określa regulamin 

organizacyjny nadawany przez Kierownika GZGK. 

 

§ 7. 

 

1. GZGK jest jednostką budżetową i działa na zasadach określonych w ustawie o finansach 

publicznych oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy. 

2. Podstawą działania GZGK jest roczny plan finansowy. 

 

§ 8. 

 

1. GZGK jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy wobec wszystkich 

pracowników zatrudnionych w GZGK. 

2. Regulamin pracy i wynagradzania pracowników GZGK wprowadza Kierownik GZGK. 

 

§ 9. 

 

Zmiana niniejszego statutu wymaga uchwały Rady Gminy Rzezawa. 

 

 

 


