Zal4cznik Nr I do UchwatyNr XXXVI/3g7/13
Rady

Miejskiejw Sochaczewie
z dnia25 paldziernrkar
20 13r.

STATUT
JEDNOSTKIBUDZETOWT]J
Z"AKN'AIDU
GOSPODARKIKOMUNALNEJw socHA czDwrl
Rozdzial l.
Postanowieniaog6lne

S 1' 1' zal<tad Gospodarki Komunalnej w Sochaczewiejest jednostk4
bud2etow4 Gminy
Miasto Sochaczew.
r{' dziala na podstawieobowiqzuj4cegoprawa,
dziegminnym(tj. Dz.tJ.22013 r.,po2.594),

';t::::1,,.
c)ustawy
z dnia2O
grudnia
1ee6
rokuo,o,olt*J.'ffi',#jfi.:tt;.i;Y.
Nr45,

poz.236),
d) ustawyzcLnia2g wtzesnia1994roku o rachunkowoSci
(tj. Dz.IJ.22013 r.,po|.330 z
p62n.zm.),
e) niniejszego statutu

$ 2. 1. Terenem dzialania jednostkijest obszarmiasta Sochaczew.
2. organempowoluiqcymjednostkpjest RadaMiejska w Sochaczewie.
3' Jednostka moae trttowadzic dzialalnolc na rzecz os6b
spoza terenu miasta w zakresie
trYzez organ zalolycielski, pod warunkiem ureri<ukolizji z realizacjq zadah
:f:t_t_".:,fwlasnvcn.
$ s. si"driba jednostki miesci siEw Soch aczewie
przy A1.600-lecia
90.
RozdziaN2.
Cel i przedmiot dzialania
$ 4' 1' Do z:adanjednostki nale2y prowadzenie w imieniu gminy zadah o charakterze
uZyteczno(cipublicznej, a w szczeg6lnoSci:
1) Siwiadczenieuslug komunalnych nale?qcychdo zzadan
wlasnych Gminy Miasto
liochaczew w zakresie zaruqdzaniapowierzonym mu mieniem komunalnym
obejmujilcym przede wszystkim: budynki miesikalne, lokale uzytkowe
i inne
nieruchomoSci;
2) ltrowadzenie prac umozliwiaj4cych bezpieczne korzystanie
zjezdni
i chodnil<6w, zwalczanie gololedzi, oczyszczanieulic, plac6w i chodnik6w,
prowadzenieakcji zimowej na terenie dr6g gminnych;
3) konserwlcj a i utrzymanie zasob6w zieleni na teienie gminy: - parki, skwery,
p,oboczadr6g gminnych (trawy, drzewa,l<rzev,ry);.
2' W celu tealizaaji zadaho charakterze u2ytecznoScipublicznej jednostka mo2e prowadzic
dzialalno5(,pro dukcyj n4.
3' Jednostkazctbowiqzana
jest realizowac inne zadaniasluz4cezaspokojeniupotrzeb
ludnoSci,
w zakresie ol<re6lony'mprzez organ zalo2ycielst<ii wilkosci przydzieionych
Sro<ik6w
finansowych.

4. Jednrrstl<a
nie moze prowadzii dziararnoscr
wykraczai4cejp<tza zadania o charhkterze
uzytecznodci
publicznqz zasftzeZeniem
postanowienia
ust.2.
Rozdzial3.
Zarz4dzaniei administracja
podlegaBurmistrzowiMiastaSochaczew.
$ 5. l. Jednostka
kieruje i reprezentuje
j4 na zewnptrzDyrektorjednostkizatr.udni$ny
$ 6. l. .Iednostl<4
na
podstawie
umo\,r'y
o pracQptzezBurmistrzaMiastaSochaczew.
2. Dyrektorj ednostkij estpracodawce
w rozumieniuprzepis6wprawapracy.
organizacyjn4jednostki
$ 7. 1. stfrul,rturg
okreslaRegulaminorganizacyjny.
2' Pelnomocnikr5w
jednostkiustanawiai odwolujedyrektor zakJadu.
Pelnomocnictrqo
pod
rygoremnir,:waznoSci
wymagaformypisemnej.
Rozdzial4.
Majqteki finanse
$ 8. Jednostkagospodarujepowierzonym mieniem komuna.lnym,zapewniajqcjego
prawidlow4 eksploatacjqi ochronE.Wykaz powierzonegomienia podlega Uipiacei
aktualizacji. Uprrawnieniado zarzqdu powierzonym mieniem komunalnym prze\azuje
BurmistrzMiasta.
do wysokoScikwot okreslonychw planie
$ 9. Dyreklorjr:dnostki,zaci4gazobowiqzania
finansowym,
w 6Sranicach
pelnomocnictwa
przezBurmistrzaMiastaSochadzew.
udzielonego
prowadzidzialalnoS6
napodstawie
rocznegoplanufinansowego,
$ n0. 1.Jednostka
2. Wysoltosdcen i oplat albo spos6bustalaniaceni oplat za uslugi komunalneo charafiterze
putrlicznejustalanajestprzezuprawnionyorgangminy.
uzy'tecznoSci
3. Jednostkar
dysponujeoddzielnymrachunkiem
bankowym.
prowadzirachunkowoSc
zgodniez ustalonymplanemkont oraz spo\zqdza
$ nl. 1. Jeclnostlla
sprawozdaniafirLansowe.
2. Jednostkastosuje w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczo{;cipodzialy okreSlqnew
przepisacho klasyfikacji dochod6wi wydatk6w budzeto\rych.

3.Jednositkarrozlicza
sigz budZetem
miastaSochaczew,
4. Jednostkarpokrywa
swojewydatkibezpoSrednio
zbudzetu,
a pobrane
dochody
odprowadza
na rachunekdochod6wbudzetuGminv Miasto Sochaczew.
Rozdzial5.
Postanowieniakoricowe
$ 12. Szcz:eg6lowqdzialalnoSi jednostki w zakresie planowania i sprawozdawqzoSci
statystyczne.j,finansowej irozliczaniaz budzetem,tworzenia i dysponowaniafunduszerf,oraz
ustalaniacen reguluj4odrqbneprzepisy.
$ 13. Do pracownik6w Zal<IaduGospodarkiKomunalnej maj4 zastosowanieprzepisyugtawy
z dnia21 listopada2008 r. o pracownikachsamorz4dolvych
( Dz. U. Nr 223 22008 t.,poz.
1458zpo2n. zm.) oraz postanowieniaregulaminuzakladowego.
$ 14. Dokonywanie zrrrianw statucieodbywa sig w trybie przewidzianym do nadaniastaltutu.
P B r?EtiirOD I'Ii C2:ACA
IEJ
R
t

