
Uchwała Nr V/37/11 
Rady Gminy Branice 

z  dnia 28 marca 2011 r. 
 

w  sprawie zmiany statutu  Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej 
i Wodociągów w Branicach i zmiany uchwały Nr XXXIII/137/93 Rady 
Gminy Branice z dnia 17 grudnia 1993 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu 
Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Wodociągów 

 
Na podstawie art. 9 i art.18 ust.2 pkt 9 lit. h  ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póź. zm.)  

 
Rada Gminy Branice 
uchwala, co następuje: 

 
  §1 

 
W związku ze zmianą form prowadzenia gospodarki komunalnej przez jednostki samorządu 
terytorialnego wprowadzonej w art. 2 ustawy o gospodarce komunalnej z dnia  20 grudnia 
1996 r., na podstawie art. 29  Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 
publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U.  Nr 157, poz. 1241), Statut  Zakładu 
Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Wodociągów  w Branicach stanowiący załącznik do 
Uchwały Nr XXXIII/137/93 Rady Gminy Branice z dnia 17 grudnia 1993 r. otrzymuje nowe, 
następujące brzmienie określone poniżej:  
 

S T A T U T 
Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w 

Branicach  
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne. 

 
§ 1 

1. Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej zwany dalej Zakładem – jest 
jednostką organizacyjną i budżetową utworzoną na podstawie: 
     - Uchwały Nr XXX/115/93 Rady Gminy Branice z dnia 24 czerwca 1993r. w sprawie 
utworzenia Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w celu realizacji zadań własnych 
gminy o charakterze użyteczności publicznej. 
 
2. Zakład działa w formie samorządowego zakładu budżetowego w oparciu o przepisy :  

-Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) 
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157  poz.1240 z 
późniejszymi zmianami ) 
-Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r., Nr 9, poz. 
43 z późniejszymi zmianami ) 



-  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów  
budżetowych (Dz. U. Nr 241  poz.1616) 

oraz uchwały  Rady  Gminy Branice,  zarządzenia i  polecenia Wójta Gminy Branice. 
3. Zakład podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy Branice. 
4. Siedzibą Zakładu jest Urząd Gminy Branice, a jego terytorialnym zakresem działania jest 
obszar Gminy Branice oraz obszar, na którym Zakład wykonuje swoje zadania, wynikające  
z zawartych umów. 
5. Majątek Zakładu jest własnością komunalną Gminy Branice przekazany w Użytkowanie 
zakładowi . 
6. Zakład używa pieczątki z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby. 
 

Rozdział II 
Przedmiot, cele i zakres działalności Zakładu. 

 
§ 2 

1.Zakład  prowadzi  działalność  gospodarczą o charakterze użyteczności publicznej  
w zakresie:  
  1) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji , usuwania i oczyszczania ścieków   
    komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, w 
szczególności: 

a) zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych i innych niż gospodarstwa domowe 
odbiorców usług, w szczególności wydobycie, uzdatnianie i przesyłanie wody do sieci 
oraz sprzedaży wody, 

b) odprowadzania ścieków i oczyszczania ich na oczyszczalni ścieków, 
c) prowadzenia kontroli jakości oczyszczonych ścieków, 
d) eksploatacji, konserwacji i prowadzenia remontów istniejących ujęć wody, sieci 

wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków,  
e) dokonywania rozliczeń za pobraną wodę i odprowadzone ścieki i prowadzenia 

wymaganej dokumentacji w tym zakresie, 
 2) utrzymania porządku i czystości przy zasobach gminnych na terenie Branic, 
 3) utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień placów, parków  i skwerów przy zasobach 
komunalnych, 
 4) utrzymania i eksploatacji cmentarzy komunalnych  i świadczenia usług pogrzebowych   
2.Zakład wykonuje zadania zlecone przez Wójta Gminy Branice wymienione w art.14 ustawy 
z dnia 27sierpnia 2009r. o finansach publicznych  po  zapewnieniu środków.  
3.Zakład wykonuje swoją działalność w ramach zawartych umów z osobami fizycznymi oraz 
podmiotami gospodarczymi.  
4.Zadania wymienione w pkt 1 Zakład wykonuje przy wykorzystaniu własnego potencjału lub 
przy pomocy i zaangażowaniu podwykonawców. 
 

Rozdział III 
Organizacja Zakładu 

 
§ 3 

1. Zakładem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Zakładu. 
2. Kierownik Zakładu działając zgodnie z przepisami prawa, na  podstawie udzielonego przez 
Wójta Gminy Branice pełnomocnictwa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie 
odpowiedzialność, odpowiada przed Wójtem Gminy Branice za jego działalność. 



3. Do podejmowania czynności przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa 
niezbędna jest zgoda Wójta Gminy  Branice. 
4. Kierownika w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony pracownik. 

 
§ 4 

Kierownika Zakładu zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Branice. 
  

§ 5 
Do kompetencji Kierownika Zakładu należy: 
a/ dokonanie czynności prawnych nie przekraczających czynności zwykłego zarządu 
b/ zatrudnianie i zwalnianie podległych mu pracowników oraz określanie granic ich 
umocowania 
c/ zaszeregowanie i wynagradzanie pracowników Zakładu, ustalanie zasad wynagradzania w 
oparciu o przepisy, dotyczące zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych 
pracowników samorządowych, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu 
terytorialnego (Regulamin Wynagradzania Pracowników ZBGK) 
c/ zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Zakładu i kierowanie jego działalnością  
d/ wydawanie w oparciu o obowiązujące akty normatywne zarządzeń wewnętrznych, 
instrukcji i regulaminów. 

 
§ 6 

Kierownik realizuje zadania Zakładu przy pomocy podległych mu pracowników. 
 

§ 7 
1. Strukturę  organizacyjną Zakładu, system kontroli wewnętrznej, a także zakres działania, 
podział czynności, odpowiedzialność osób – określa Regulamin Organizacyjny Zakładu 
ustalany przez Kierownika Zakładu. 
2. Regulamin Organizacyjny zatwierdzany jest przez Wójta Gminy Branice.   
 

Rozdział IV 
Gospodarka finansowa Zakładu. 

 
§ 8 

1. Zakład prowadzi działalność finansową na zasadach określonych dla samorządowych  
zakładów budżetowych. 
2. Podstawą  gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody, w 
tym dotacje z budżetu Gminy Branice, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, 
stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem Gminy 
Branice. 
3. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy. 
4. Kierownik sprawuje nadzór w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod 
względem legalności, gospodarności oraz celowości ponoszonych wydatków. 

 
§ 9 

1. Zasadniczym źródłem finansowania działalności Zakładu są dochody z działalności 
podstawowej świadczonej przez Zakład. 
2. Źródłem finansowania są także dodatkowe dochody uzyskiwane przez Zakład za odpłatne 
wykonywanie usług odpowiadających profilowi działalności Zakładu i nie wykraczające poza 
zakres zadań wymienionych w art.14 ustawy o finansach publicznych.  



3. Wydatkami Zakładu są  wydatki: bieżące łącznie z kapitalnymi remontami oraz środkami 
na finansowanie inwestycji.  
 

§ 10 
Ceny usług świadczonych przez Zakład zatwierdza organ stanowiący Gminy Branice. 
 

§ 11 
Samorządowy Zakład Budżetowy może otrzymywać dotacje z budżetu Gminy Branice - 
zakres i zasady przyznawania oraz wysokość dotacji określa Rada Gminy Branice w uchwale  
zatwierdzającej budżet Gminy Branice.  

 
§ 12  

Plan finansowy Zakładu zatwierdza jego Kierownik i przedkłada go Wójtowi Gminy Branice. 
§ 13 

1. Rozliczenie dotacji z budżetu Gminy Zakład będzie dokonywał zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w sprawie samorządowych zakładów budżetowych. 
2. W terminie 15 dni od złożenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) zakład 
wpłaca do budżetu różnicę między faktycznym a planowanym stanem środków obrotowych 
na koniec roku. 
3. Zakład nie dokonuje zaliczkowych wpłat do budżetu nadwyżek środków obrotowych. 

 
§ 14 

W planie finansowym Zakładu Budżetowego mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku 
lub mogą być realizowane wyższe od planowanych przychody i rozchody bez  zmiany planu 
pod warunkiem, że nie spowoduje to zwiększenia dotacji z budżetu. 
Inne zmiany planu finansowego mogą być dokonywane tylko po uprzednim wprowadzeniu 
zmian w budżecie Gminy Branice przez Radę Gminy Branice. 
 

§ 15 
Rachunkowość Zakładu prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie 
zasad  prowadzenia rachunkowości. 

 
§ 16 

Zakład Budżetowy w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości dla poszczególnych 
rodzajów przychodów i wydatków stosuje przepisy o klasyfikacji dochodów i wydatków 
budżetowych. 

 
§ 17 

Kontrolę finansową nad zakładem sprawuje Skarbnik Gminy Branice. 
 

Rozdział V 
Postanowienia końcowe. 

 
§ 18 

Likwidacja Zakładu następuje w oparciu o obowiązujące przepisy. 
 

§19 
W sprawach związanych z funkcjonowaniem Zakładu, a nie uregulowanych niniejszym 
statutem  stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy, szczególnie związane z przedmiotem 
działalności Zakładu. 



 
§ 20 

Zmiany w Statucie dokonuje się w trybie obowiązującym dla ich uchwalenia. 
 
 

 
§2 
 

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.  
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku. 
  
 


