
RADA MIEJSKA 
37-611 CIESZANÓW 

woj. podkarpackie 

Uchwała Nr 26/VI/2006 
Rady Miejskiej w Cieszanowie 

z dnia 30 czerwca   2006 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 94 / XIII/2004 Rady Miejskiej w Cieszanowie z 
dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu zakładu budżetowego pn. „ Zakład Obsługi 
Gminy". 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm., oraz art. 238 ust. 2 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z 
późn. zm./ 

Rada Miejska w Cieszanowie 
uchwala, co następuje: 

§1 
 W uchwale   Nr 94/XIII/2004 r. Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 grudnia 2004 r. w 
sprawie uchwalenia statutu zakładu budżetowego pn. „ Zakład Obsługi Gminy" wprowadza się 
następujące zmiany: 
1. Nadaje się nowe brzmienie § 2 w/w uchwały, który otrzymuje treść: 
„Przedmiotem działania Zakładu Obsługi Gminy jest: 
1). Gospodarka na gruntach mienia komunalnego. 2). 
Gospodarowanie nieruchomościami lokalowymi. 
2. Nadaje się nowe brzmienie § 4 w/w uchwały, który otrzymuje następującą treść: 
„Zakład budżetowy pod nazwą „ Zakład Obsługi Gminy" prowadzi gospodarkę finansową 
według zasad określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. 
z 2005 r. Nr 249. poz. 2104 z późn. zm. / oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 
stycznia 2005  r.  w sprawie gospodarki  finansowej jednostek budżetowych, zakładów 
budżetowych oraz zasad i terminów różnych rozliczeń i wpłat do budżetu. /Dz. U. z 2005 r. 
Nr.23,poz. 190/." 
3. Uchyla się statut zakładu budżetowego pn. „Zakład Obsługi Gminy" stanowiący załącznik 
do uchwały Nr 94/XIII/2004 r. Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 grudnia 
2004 r. i wprowadza się nowy stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§2  
Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 94/XIII/2004 Rady Miejskiej z dnia 30.12.2004 r. w 
sprawie uchwalenia statutu zakładu budżetowego pn. „ Zakład Obsługi Gminy" pozostają bez 
zmian. 

• 
§3  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy   Cieszanów. 
§4  

Uchwała      wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 
przyjęty. 

PRZEWODNICZĄCY
 
• 

Rady Miejskiej w Cieszanowie 

mgr Inż. Stanisław Różycki 



Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr26/VI/2006 

Rady Miejskiej w Cieszanowie 
z dnia 30 czerwca 2006 roku 

S T A T U T  

Zakładu budżetowego 

pn. " Zakładu Obsługi Gminy " w Cieszanowie 

Rozdział I. Podstawa prawna działania. 

§1 

„Zakładu Obsługi Gminy " , zwany dalej Zakładem działa na podstawie : 
1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 

142, poz. 1591, zpóźn. zm.), 
2. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249 poz. 

2104 z późn. zm.), 
3. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie gospodarki 

finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw 
pomocniczych jednostek budżetowych oraz zasad i terminów rocznych rozliczeń i 
wpłat do budżetu (Dz. U. z 2005 r. Nr 23, poz. 190). 

Rozdział II. Postanowienia ogólne. 

§2 

Siedziba Zakładu mieści się w Cieszanowie. 

§3 

1. Zakład jest wydzieloną jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Cieszanów działającą w 
formie zakładu budżetowego, nieposiadającąosobowości prawnej. 

2. Zakład tworzy, łączy, przekształca w inną formę organizacyjno-prawną i likwiduje Rada 
Miejska w Cieszanowie. 

3. Rada Miejska likwidując zakład, określa przeznaczenie mienia znajdującego się w 
użytkowaniu zakładu. 

4. Należności i zobowiązania zlikwidowanego zakładu budżetowego przejmuje Rada 
Miejska w Cieszanowie 
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Rozdział III. Przedmiot i zakres działalności 

§4 

Zakres działalności Zakładu Obsługi Gminy obejmuje: 1. 
Gospodarka na gruntach mienia komunalnego - pastwiska : 1). 
Utrzymanie w należytym stanie pastwisk poprzez: 

- nawożenie 
- remonty i poprawa ogrodzeń 
- konserwacja urządzeń melioracyjnych 
- koszenie niedojadów i traw 
- rekultywacja 

2). Sporządzanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych. 
2.Gospodarowanie nieruchomościami lokalowymi gminnego zasobu mieszkaniowego: 1). 
naliczanie należności za czynsze mieszkaniowe i użytkowe 2). rozliczanie energii 
elektrycznej w budynkach komunalnych 3). obsługa księgowa. 

Rozdział IV. Organizacja jednostki 

§5 

1. Zakładem kieruje oraz reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Zakładu. 
2. Dyrektora Zakładu powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów. 
3. Dyrektor Zakładu kieruje działalnością zakładu budżetowego na podstawie pełnomocnictwa 
udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów. 
4. Do wykonania czynności prawnych przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa 
ogólnego wymagane jest pełnomocnictwo szczególne. 
5. Szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu oraz zakres działania poszczególnych 
wewnętrznych jednostek organizacyjnych określa Dyrektor Zakładu. 

§6 

Do zakresu działania Dyrektora Zakładu należy w szczególności: 
1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Zakładu i kierowanie jego działalnością, 
2) reprezentowanie oraz działanie w imieniu Zakładu wobec władz, instytucji, organizacji 
oraz osób trzecich, 
3) składanie w imieniu Zakładu oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych do 
wysokości kwot określonych w planie finansowym, 
4) organizowanie i kierowanie działalnością w zakresie obronności kraju. 

§7 

1. Strukturę organizacyjną, podział czynności i odpowiedzialność zatrudnionych osób określa 
Regulamin Organizacyjny Zakładu. 
2. Regulamin Organizacyjny zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów na wniosek 
Dyrektora Zakładu. 

Rozdział V. Gospodarka finansowa 
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§8 

1. Zakład gospodaruje wydzieloną częścią mienia komunalnego i   prowadzi   samodzielnie 
działalność   gospodarczą w  celu  pozyskiwania  środków  na  działalność statutową. 
2. Majątek Zakładu stanowi mienie komunalne powierzone w administrację oraz mienie 
uzyskane w wyniku działalności. 
3. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez 
dyrektora Zakładu w planie finansowym zakładu wyodrębnia się w szczególności: 
 

1) przychody własne, 
2) dotacje z budżetu gminy, 
3) wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń, 
4) wydatki inwestycyjne. 
 

4. Zakład może otrzymywać z budżetu dotację przedmiotową. 
5. W zakresie określonym w odrębnych przepisach Zakład może otrzymywać dotację 
podmiotową lub dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. 
6. Łącznie dotacje dla Zakładu nie mogą przekroczyć 50% jego wydatków a nie dotyczy to 
dotacji inwestycyjnych. 
 

8. Zakład dokonuje wpłat do budżetu dochodów otrzymanych z tytułu czynszów za lokale 
użytkowe i mieszkaniowe do 10 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału. 
9. W planie finansowym zakładu budżetowego mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku w 
przypadku realizowania wyżsaych od planowanych przychodów i wydatków, pod warunkiem że 
nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu. 
10. Kontrolę prawidłowości rozliczeń z budżetem miasta prowadzi właściwa komórka 
organizacyjna Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów. 

§9 

Zakład posiada odrębny rachunek bankowy i prowadzi własną rachunkowość zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 
Koszty działalności Zakładu w pełni pokrywane są z dochodów własnych i dotacji 
celowych. 
Zakład prowadzi   działalność finansową na zasadach obowiązujących  w   zakładach 
budżetowych. 

§10 

Odrębne przepisy określają zasady: 
1) ewidencji, planowania, sprawozdawczości finansowej i statystycznej, 
2) finansowania i rozliczeń z budżetem Miasta i Gminy, 
3) ustalania cen i opłat, 
4) stosowania regulaminów i układów zbiorowych pracy. 

Rozdział VI. Prawa i obowiązki pracowników 

§11 

Prawa i obowiązki pracowników Zakładu określają: 
1) kodeks pracy, 
2) regulamin pracy i regulamin wynagradzania, których projekty zatwierdza Burmistrz Miasta i 
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Gminy Cieszanów na wniosek Dyrektora. 

Rozdział VII. Postanowienia końcowe 

§12  

1. Dyrektor Zakładu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu. 

2. Nadzór nad działalnością statutową Zakładu sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów. 

§13 

Zmiany w statucie uchwala Rada Miejska w Cieszanowie. 

§14 

1. Mienie Zakładu jest mieniem komunalnym. 
2. Do   mienia   komunalnego   stosuje   się   postanowienia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). 

§15 

W odniesieniu do spraw nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy 
prawa określone w Rozdziale 1 § 1 niniejszego statutu oraz inne właściwe przepisy prawne. 

§16 

Statut wchodzi w życie z dniem powołania Zakładu. 
 


