
 
                     Załącznik do uchwały 

        XXXIII/435/2006 z 24.03.2006r. 
 

Statut 
jednostki budżetowej pn. „Gminny Zespół  Komunalny ” 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne  
 

§ 1 
Gminny Zespół  Komunalny   w Pawłowicach  zwany  dalej  Zespołem  został utworzony uchwałą 
Rady Gminy  Pawłowice XXXIII/435/2006.  
 

§ 2 
Zespół  jest jednostką organizacyjną Gminy Pawłowice działającą na zasadach jednostki budżetowej  
w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.  o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r Nr 249              
poz. 2104)  utworzonym w celu wykonywania zadań określonych w niniejszym statucie . 
 

§3 
Siedziba Zespołu  mieści się w Pawłowicach przy ul. Mickiewicza 28 A  
 

§ 4 
Zespół  nie posiada osobowości prawnej. 

 
§ 5 

Nadzór nad działalnością Zespołu  sprawuje Wójt Gminy . 
 

§ 6 
1. Dyrektora, który kieruje Zespołem zatrudnia, po przeprowadzeniu postępowania 

konkursowego  Wójt Gminy . 
2. Czynności w zakresie prawa pracy  wobec Dyrektora  Zespołu  wykonuje Wójt Gminy . 

 
§ 7 

Organizację , zasady  funkcjonowania  Zespołu   określa regulamin organizacyjny  zatwierdzony przez 
Wójta w drodze zarządzenia .  

 
§ 8 

Zespół stosuje  zasady wynagradzania  pracowników zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa. 
 
 

Rozdział II  
Przedmiot działalności Zespołu  

 
§ 9 

Przedmiotem działalności Zespołu  jest  realizacja zadań własnych  Gminy Pawłowice  w zakresie 
potrzeb komunalnych . 
Do podstawowej działalności Zespołu   między innymi  należy : 

a) Eksploatacja i administrowanie : 
- mieszkaniowym zasobem Gminy  Pawłowice  
- nieruchomościami zabudowanymi budynkami użytkowymi  i lokalami   
  użytkowymi stanowiącymi własność Gminy   
- zabezpieczenie nieruchomości zabudowanych wchodzących w skład  zasobu    
  Gminy  do czasu ich docelowego  zadysponowania . 

b) Przeprowadzanie i sprawowanie nadzoru  nad remontami w budynkach stanowiących  
mienie komunalne. 

c) Eksploatacja, administrowanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym.  
d) Utrzymanie  czystości na terenach  użyteczności publicznej ( drogi, chodniki,   

place itp.) . 
       e)   Utrzymanie zieleni  ( parki,  skwery   itp. ) 

 



 
 

Rozdział III 
Realizacja zadań Zespołu  

 
§ 10 

Zespół   realizuje zadania  wynikające  z prowadzonej działalności  oraz realizuje politykę  
zatrudnienia i płac  w granicach rocznego planu  finansowego.  

 
 

Rozdział IV 
Mienie Zespołu  

 
§ 11 

Zespół  gospodaruje  majątkiem przekazanym  mu odrębną  uchwałą Rady Gminy na zasadach 
określonych w tej uchwale oraz zapewnia jego  prawidłową eksploatację i ochronę . 

 
 

Rozdział V 
Zasady gospodarki finansowej Zespołu  

 
§12 

Zespół  prowadzi  gospodarkę finansową  według zasad określonych  w ustawie z dnia 30 czerwca 
2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. nr 249 poz.2104 ) . 
Gospodarka finansowa realizowana  jest według zasad obowiązujących jednostkę budżetową .  

 
§13  

Wydatki  jednostki budżetowej  pokrywane są  w całości  z budżetu gminy , natomiast uzyskane  przez 
nią dochody  podlegają odprowadzeniu  do tegoż budżetu. 

 
§ 14 

1. Podstawą  gospodarki finansowej  Zespołu   jako jednostki budżetowej jest plan finansowy  
sporządzony  przez  Dyrektora  w ramach środków przyznanych tej jednostce z budżetu 
gminy. 

2. Zespół posiada i dysponuje samodzielnie  odrębnym rachunkiem  bankowym, w banku 
wybranym  zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych 

 
§ 15 

Zespół  stosuje w planowaniu , rachunkowości, ewidencji i sprawozdawczości  zasady  określone  
w odrębnych przepisach. 

 
 

Rozdział V 
Postanowienia końcowe 

 
§ 16 

Zmiany statutu  mogą być wprowadzone  w drodze uchwały Rady Gminy .  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Pawłowice w sprawie 
utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie „ Gminny Zespół Komunalny”.  

 
Radni Gminy Pawłowice  przyjęli uchwałę  w sprawie utworzenia gminnej jednostki  budżetowej                       
o nazwie „ Gminny Zespół Komunalny”.  Uchwała ta konsekwentnie wynika z uchwały  wcześniej 
podjętej a dotyczącej „ Zmiany nazwy  Gminnego Zakładu Komunalnego  na Gminny Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji  oraz zmiany statutu i wprowadzenia tekstu jednolitego”.  
Utworzenie nowej jednostki  organizacyjnej w formie jednostki budżetowej  wynika  z konieczności  
dostosowania się do znowelizowanej ustawy o finansach publicznych  z dnia 30 czerwca 2005r.                      
( Dz.U Nr 249 z 2005r. poz.2104)     Określa ona w art. 24 ust. 2   , że  zakłady budżetowe  nie mogą 
zaliczać do przychodów własnych dochody z mienia . 
Konieczne jest zatem odebranie  mienia i zadań  jednostce organizacyjnej  działającej w formie 
zakładu budżetowego  pn. „Gminny Zakład Komunalny” i przekazanie tych zadań nowej jednostce 
organizacyjnej  działającej w formie jednostki budżetowej pn. „Gminny Zespół Komunalny”  . 
 
Nowa  jednostka organizacyjna gminy  przejmie zadania dotychczasowego Gminnego Zakładu 
Komunalnego  dotyczące : 

• Eksploatacji i administrowania lokalami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi zasób 
Gminy Pawłowice   

• Przeprowadzania i sprawowania nadzoru  nad remontami w budynkach  stanowiących  mienie 
komunalne  

• Eksploatacji , administrowania i zarządzania  cmentarzem komunalnym 
• Utrzymania  czystości na terenach  użyteczności publicznej 
• Utrzymanie zieleni   
 

Nowa jednostka przejmie również część pracowników  zatrudnionych dotychczas  w Gminnym 
Zakładzie Komunalnym  a pracujących w : 
dziale  księgowości , dziale  remontowo-budowlanym i mieszkaniowym wraz z  brygami : drogową                       
i  budowlaną . 
Gminny Zespół Komunalny działający  w formie jednostki budżetowej  całość dochodów  będzie 
przekazywał   do budżetu Gminy . Budżet będzie  finansował   bieżącą  działalność jednostki . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


