
UCHWAŁA NR XL/262/10 
RADY GMINY WIDAWA 

z dnia 10 listopada 2010 r. 
 
 

w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej i wyposażenia jej w majątek 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1141 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, 
poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) i art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 2 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. 
Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835), Rada Gminy Widawa uchwala, co 
następuje: 
 
 

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2011 roku tworzy się jednostkę budżetową o nazwie "Gminny 
Zakład Usług Komunalnych w Widawie". 
 

§ 2. Jednostce budżetowej, o której mowa w §1 niniejszej uchwały nadaje się Statut, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 3. Jednostkę budżetową, o której mowa w § 1 wyposaża się w majątek. 
 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa. 
 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2011 roku. 



Załącznik 
do Uchwały Nr XL/262/10 
Rady Gminy Widawa 
z dnia 10 listopada 2010 r. 

 
 
 
 

Statut Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Widawie 
 

 
Rozdział 1 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1. 1. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Widawie, zwany dalej "Zakładem" 
w formie organizacyjno- prawnej jako jednostka budżetowa. 

2. Zasięgiem działania Zakładu jest Gmina Widawa. 
3. Siedzibą Zakładu jest gmina Widawa. 

 
§ 2. Bezpośredni nadzór nad finansowaniem Zakładu sprawuje Wójt Gminy Widawa. 

 
Rozdział 2 

 

PRZEDMIOT DZIAŁANIA  
 

§ 3. Przedmiotem podstawowej działalności Zakładu jest: 
1) obsługa, stanowiących własność Gminy Widawa, urządzeń do wydobywania, przesyłania 

i odprowadzania wody dla potrzeb ludności, instytucji i zakładów; 
2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków za pomocą urządzeń stanowiących własność 

Gminy Widawa; 
3) utrzymywanie urządzeń służących do wydobywania, oczyszczania, doprowadzania wody 

oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków w należytym stanie technicznym i ich 
konserwacja; 

4) utrzymanie ładu, porządku i estetyki na terenie gminy oraz nadzór nad wywozem 
nieczystości i utylizacją odpadów komunalnych; 

5) utrzymanie dróg gminnych, ulic, chodników, mostów, placów oraz organizacja ruchu 
drogowego; 

6) utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz obieków 
administracyjnych; 

7) prowadzenie spraw w zakresie administrowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi 
stanowiącymi własność gminy Widawa; 

8) prowadzenie prac remontowych budynków i lokali, o których mowa w pkt 6 i 7; 
9) utrzymanie terenów rekreacyjnych, sportowych; 
10) administrowanie targowiskiem gminnym; 
11) inne zadania nałożone przez organy Gminy, jeśli jest to niezbędne do zaspokojenia 

potrzeb ludności w dziedzinie objętej działalnością Zakładu, przy zapewnieniu środków 
finansowych na ich realizację. 



Rozdział 3 
 

ORGANIZACJA 
 

§ 4. 1. Kierownika Zakładu powołuje i odwołuje Wójt Gminy. 
2. Kierownik zarządza nim jednoosobowo i reprezentuje go na zewnątrz. 
3. Kierownik odpowiada za działalność oraz realizację zadań statutowych, prawidłową 

organizację pracy i funkcjonowanie Zakładu oraz gospodarowanie mieniem i środkami 
finansowymi. 

4. Kierownika Zakładu w czasie jego nieobecności zastępuje upoważniony przez niego 
pracownik. 

5. Kierownik Zakładu wykonuje czynności w zakresie prawa pracy w stosunku do 
pracowników jednostki. 
 

§ 5. 1. Struktura organizacyjna Zakładu oraz szczegółowy zakres działania określa 
regulamin organizacyjny. 

2. Regulamin organizacyjny Zakładu opracowuje i zatwierdza Kierownik Zakładu. 
 

Rozdział 4 
 

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ 
 

§ 6. 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie 
o finansach publicznych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy jednostki 
budżetowej. 

3. Plan finansowy na dany rok budżetowy zatwierdza Kierownik Zakładu. 
4. Obsługę finansowo- księgową prowadzi Zakład. 
5. Dochodami Zakładu są wpływy uzyskane ze stosownych opłat oraz wpływy z tytułu 

wykonywanych innych czynności, prac oraz usług. 
6. Zakład prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość na zasadach określonych 

przepisami dla jednostki budżetowej. 
7. Zakład posiada odrębne rachunki bankowe. 

 
Rozdział 5 

 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
 

§ 7. Zmiany postanowień statutu następują w trybie i na zasadach właściwym dla jego 
nadaniem. 

 
§ 8. Niniejszy Statut obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku. 


