
Załącznik  
do Uchwały Nr V/64/2003  
Rady Gminy Pawłowice 
z dnia 21 marca 2003 r. 

 
STATUT 

GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO 
 

Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

 
Gminny Zakład Komunalny w Pawłowicach zwany dalej Zakładem, utworzono Uchwałą Rady Gminy     
w Pawłowicach Nr V/64/2003 z dnia 21 marca 2003 r. 
 

§ 2 
 

Zakład jest jednostką organizacyjną Gminy Pawłowice działającą na zasadach zakładu budżetowego 
w rozumieniu ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014    
z późniejszymi zmianami ) utworzonym w celu wykonywania zadań określonych w niniejszym statucie. 
 

§ 3 
 

Siedziba Zakładu mieści się w Pawłowicach w budynku przy ul. Mickiewicza 28A  
 

§ 4 
 

Terenem działania Zakładu jest Gmina Pawłowice  
 

§ 5 
 

Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Wójt Gminy.  
 

§ 6 
 

1. Kierownika Zakładu zatrudnia po przeprowadzeniu postępowania konkursowego Wójt Gminy. 
2. Regulamin konkursu określa Wójt Gminy. 
3. Jeżeli do konkursu na stanowisko Kierownika nie zgłosi się żaden kandydat, albo w wyniku 

konkursu nie zostanie wyłoniony kandydat wówczas Wójt Gminy powierza stanowisko 
ustalonemu przez siebie kandydatowi na okres do 2 lat. 

4. Czynności w zakresie prawa pracy wobec Kierownika Zakładu wykonuje Wójt Gminy.  
 

§ 7 
 

Organizację, zasady funkcjonowania Zakładu określa regulamin i schemat organizacyjny zatwierdzony 
przez Wójta Gminy. 
 

Rozdział II 
ZADANIA ZAKŁADU 

 
 § 8 

 
Przedmiotem działania Zakładu jest bieżąca realizacja potrzeb komunalnych Gminy przez 
wykonywanie zadań dotyczących między innymi 
1. gospodarki wodno-ściekowej  
2. drogownictwa 
3. gospodarki komunalnej 
4. gospodarki mieszkaniowej 
5. administrowania mieniem komunalnym 



6. utrzymania cmentarzy komunalnych 
7. utrzymania zieleńców i placów 
8. wykonywania robót inwestycyjnych i remontów obiektów budowlanych i budowli 
 
Ponadto Zakład może prowadzić działalność gospodarczą związaną z wyżej wymienionymi 
zadaniami. 

 
Rozdział III 

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH ZAKŁADU 
 

§ 9 
 

Zakład realizuje zadania wynikające z prowadzonej działalności oraz realizuje politykę zatrudnienia         
i plan płac w granicach rocznego planu finansowego , obejmującego przychody i wydatki stanowiące 
koszty działalności , stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem Gminy .  
 

§ 10 
 

1. Zakład stosuje zasady wynagradzania pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  
2. Zakład stosuje zasady premiowania pracowników zgodnie z Zakładowym regulaminem 

premiowania. 
 

Rozdział IV 
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ 

 
§ 11 

 
1. Zakład stosuje zasady gospodarki finansowej , które obowiązują zakłady budżetowe określone       

w ustawie z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014                  
z późniejszymi zmianami) oraz w ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz. U. 
Nr 121 z 1994r. poz. 591 -z późniejszymi zmianami) . 

2. Zakład gospodaruje majątkiem przekazanym mu odrębną uchwałą Rady Gminy na zasadach 
określonych w tej uchwale . 

3. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy . 
4. W planowaniu , rachunkowości , ewidencji i sprawozdawczości Zakład stosuje przepisy 

obowiązujące dla zakładów budżetowych . 
 

Rozdział V 
 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 
§ 12 

 
Zmiany statutu mogą być wprowadzane w drodze Uchwał Rady Gminy. 


