
Zal4cznik Nr

STATUT

I do Uchwaty Nr XXXVI/3g7/13 Rady
Miejskiej w Sochaczewie

z dnia 2 5 paldziernrkar 20 13 r.

JEDNOSTKI BUDZETOWT]J
Z"AKN'AIDU GOSPODARKI KOMUNALNEJ w socHA czDwrl

Rozdzial l.
Postanowienia og6lne

S 1' 1' zal<tad Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie jest jednostk4 bud2etow4 GminyMiasto Sochaczew.

r{' dziala na podstawie obowiqzuj4cego prawa,

dzie gminnym (t j .  Dz.tJ.22013 r.,po2.594),

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

Nr 45,poz.236),
d) ustawy zcLnia2g wtzesnia1994 roku o rachunkowoSci (t j .  Dz.IJ.22013 r.,po|.330 zp62n. zm.),
e) niniejszego statutu

$ 2. 1. Terenem dzialania jednostki jest obszar miasta Sochaczew.
2. organempowoluiqcym jednostkp jest Rada Miejska w Sochaczewie.
3' Jednostka moae trttowadzic dzialalnolc na rzecz os6b spoza terenu miasta w zakresie
:f:t_t_".:,f- trYzez organ zalolycielski, pod warunkiem ureri<u kolizji z realizacjq zadahwlasnvcn.

$ s. si"driba jednostki miesci siE w Soch aczewie przy A1.600-lecia 90.

RozdziaN2.
Cel i przedmiot dzialania

$ 4' 1' Do z:adan jednostki nale2y prowadzenie w imieniu gminy zadah o charakterze
uZyteczno(ci publicznej, a w szczeg6lnoSci:

1) Siwiadczenie uslug komunalnych nale?qcych do zzadan wlasnych Gminy Miasto
liochaczew w zakresie zaruqdzania powierzonym 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, oczyszczanie ulic, plac6w i chodnik6w,
prowadzenie akcji zimowej na terenie dr6g gminnych;

3) konserwlcj a i utrzymanie zasob6w zieleni na teienie gminy: - parki, skwery,
p,obocza dr6g gminnych (trawy, drzewa, l<rzev,ry);.

2' W celu tealizaaji zadah o charakterze u2ytecznoSci publicznej jednostka mo2e prowadzic
dzialalno 5(, pro dukcyj n4.
3' Jednostka zctbowiqzana jest realizowac inne zadania sluz4ce zaspokojeniu potrzeb ludnoSci,
w zakresie ol<re6lony'm przez organ zalo2ycielst<i i wilkosci przydzieionych Sro<ik6w
finansowych.



4. Jednrrstl<a nie moze prowadzii dziararnoscr wykraczai4cej
uzytecznodci publicznq z zasftzeZeniem postanowienia ust. 2.

Rozdzial3.
Zarz4dzanie i administracj a

$ 5. l. Jednostka podlega Burmistrzowi Miasta Sochaczew.

p<tza zadania o charhkterze

$ 6. l. .Iednostl<4 kieruje i reprezentuje j4 na zewnptrz Dyrektor jednostki zatr.udni$ny na
podstawie umo\,r'y o pracQ ptzez Burmistrza Miasta Sochaczew.
2. Dyrektor j ednostki j est pracodawce w rozumieniu przepis6w prawa pracy .

$ 7. 1. stfrul,rturg organizacyjn4jednostki okresla Regulamin organizacyjny.
2' Pelnomocnikr5w jednostki ustanawia i odwoluje dyrektor zakJadu. Pelnomocnictrqo pod
rygorem nir,:waznoSci wymaga formy pisemnej.

Rozdzial4.
Majqtek i finanse

$ 8. Jednostka gospodaruje powierzonym mieniem komuna.lnym, zapewniajqc jego
prawidlow4 eksploatacjq i ochronE. Wykaz powierzonego mienia podlega Uipiacei
aktualizacji. Uprrawnienia do zarzqdu powierzonym mieniem komunalnym prze\azuje
Burmistrz Miasta.

$ 9. Dyreklor jr:dnostki, zaci4ga zobowiqzania do wysokoSci kwot okreslonych w planie
finansowym, w 6Sranicach pelnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Sochadzew.

$ n0. 1. Jednostka prowadzi dzialalnoS6 na podstawie rocznego planu finansowego,
2. Wysoltosd cen i oplat albo spos6b ustalania cen i oplat za uslugi komunalne o charafiterze
uzy'tecznoSci putrlicznej ustalana jest przez uprawniony organ gminy.
3. Jednostkar dysponuje oddzielnym rachunkiem bankowym.

$ nl. 1. Jeclnostlla prowadzi rachunkowoSc zgodnie z ustalonym planem kont oraz spo\zqdza
sprawozdania firLansowe.
2. Jednostka stosuje w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczo{;ci podzialy okreSlqne w
przepisach o klasyfikacji dochod6w i wydatk6w budzeto\ rych.
3. Jednositkarrozlicza sig z budZetem miasta Sochaczew,
4. Jednostkarpokrywa swoje wydatki bezpoSrednio zbudzetu, a pobrane dochody odprowadza
na rachunek dochod6w budzetu Gminv Miasto Sochaczew.

Rozdzial5.
Postanowienia koricowe

$ 12. Szcz:eg6lowq dzialalnoSi jednostki w zakresie planowania i sprawozdawqzoSci
statystyczne.j, finansowej irozliczaniaz budzetem, tworzenia i dysponowania funduszerf, oraz
ustalania cen reguluj4 odrqbne przepisy.

$ 13. Do pracownik6w Zal<Iadu Gospodarki Komunalnej maj4 zastosowanie przepisy ugtawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz4dolvych ( Dz. U. Nr 223 22008 t.,poz.
1458 zpo2n. zm.) oraz postanowienia regulaminu zakladowego.
$ 14. Dokonywanie zrrrianw statucie odbywa sig w trybie przewidzianym do nadania staltutu.
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