
                                                            

Uchwała nr  XXXIX/337/2018 

Rady Gminy Łubowo 

z dnia   23 maja 2018 r. 

 

w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Komunalny w  

Łubowie” 

 

 Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9) lit. h), art. 40 ust. 2 pkt 1) i pkt 2) oraz art. 42 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 t.j.) oraz art. 11, 

art. 12 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U.2017.2077 t.j.), art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 

(Dz.U.2017.827 t.j.) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.2017.1523 t.j.), Rada Gminy 

Łubowo uchwala, co następuje: 

                                                                    § 1 

Z dniem  23 maja  2018 r. tworzy się gminną jednostkę budżetową pod nazwą "Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Łubowie". 

§ 2 

Przyjmuje się statut określający zakres działania, organizację i zasady funkcjonowania 

gminnej jednostki budżetowej Zakład Gospodarki Komunalnej w Łubowie, stanowiący 

Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykaz mienia przekazanego w zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łubowie, 

jako gminnej jednostce budżetowej, określony został w Załączniku nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

§ 4 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łubowie prowadzi gospodarkę finansową według zasad 

określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubowo. 

                                                                         § 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy 

 

                                                                                                   Mirosław Nowak 



 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/337/2018 

Rady Gminy Łubowo   z dnia   23 maja 2018r.  

 

Statut  

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łubowie 

Dział I  

Przepisy ogólne 

§ 1 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łubowie jest jednostką organizacyjną gminy Łubowo 

nieposiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa, 

zwaną w dalszej części Statutu „ZGK Łubowo”. 

§ 2 

1. Siedzibą ZGK Łubowo jest  Fałkowo 44a, 62-262  Fałkowo. 

2. Terenem działania ZGK Łubowo jest Gmina Łubowo. 

3. Nadzór nad działalnością ZGK Łubowo sprawuje Wójt Gminy Łubowo. 

Dział II  

Zakres działania 

§ 3 

Przedmiotem działalności ZGK Łubowo jest prowadzenie w imieniu Gminy Łubowo zadań 

własnych Gminy w zakresie zaspokajania potrzeb ludności w drodze świadczenia usług 

powszechnie dostępnych, a polegających na prowadzeniu spraw związanych z wodociągami, 

zaopatrzeniem w wodę, kanalizacjami, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych, 

w tym eksploatacja, remonty i rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 

a w szczególności: 

a) zarządzanie i gospodarowanie obiektami i urządzeniami będącymi własnością Gminy 

Łubowo, służącymi zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu 

ścieków; 

b) zapewnienie właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów służących zbiorowemu 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków; 

c) świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowemu 

odprowadzania ścieków; 



d) prowadzenie spraw związanych z gospodarką ściekową i wodociągową; 

e) wydawanie warunków przyłącza do kanalizacji i wodociągów; 

f) eksploatacja oczyszczalni ścieków i ujęć wody ; 

g) zawieranie umów, wymiaru, ewidencji, windykacji opłat za wodę i ścieki; 

Dział III 

Organizacja i zarządzanie 

§ 4 

1. Na czele ZGK Łubowo stoi Dyrektor. Stosunek pracy z Dyrektorem nawiązuje Wójt 

Gminy Łubowo, który w stosunku do Dyrektora wykonuje uprawnienia zwierzchnika 

służbowego i wszelkie czynności z zakresu prawa pracy. 

2. Dyrektor jednoosobowo odpowiada za całokształt działalności ZGK Łubowo w ramach 

udzielonego mu przez Wójta Gminy Łubowo pełnomocnictwa i ponosi 

on odpowiedzialność za wyniki działania. Dyrektor zapewnia warunki sprawnej 

organizacji pracy oraz efektywnego funkcjonowania ZGK Łubowo. 

3. Szczegółową strukturę wewnętrzną ZGK Łubowo i podział czynności na stanowiskach 

pracy określa Dyrektor w regulaminie organizacyjnym. 

Dział IV 

Gospodarka finansowa 

§ 5 

1. ZGK Łubowo jest jednostką budżetową działającą na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 27 kwietnia 2009 r. o finansach publicznych, to jest, pokrywa swoje wydatki 

bezpośrednio z budżetu Gminy Łubowo a uzyskane dochody z prowadzonej działalności 

odprowadza na rachunek budżetu Gminy Łubowo. 

2. Podstawą gospodarki finansowej ZGK Łubowo jest plan dochodów i wydatków, zgodny 

z ustalonym budżetem Gminy Łubowo.  

3. ZGK Łubowo prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe 

i budżetowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. ZGK Łubowo 

jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji dotyczącej: 

a) działalności finansowej; 

b) spraw pracowniczych; 

c) działalności administracyjnej; 

d) innej dokumentacji wymaganej przepisami prawa. 



4. Okresem rozliczeniowym z budżetem Gminy Łubowo jest rok kalendarzowy. ZGK 

Łubowo posiada odrębny rachunek bankowy. 

5. ZGK Łubowo zostanie przekazane w zarząd mienie gminne w zakresie niezbędnym 

do prowadzenia działalności statutowej. 

7. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową ZGK Łubowo ponosi Dyrektor i osoba 

upoważniona jako Główny Księgowy ZGK Łubowo w zakresie określonym ustawą 

o finansach publicznych oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

6. ZGK Łubowo w zakresie działalności statutowej może pozyskiwać dofinansowanie 

ze źródeł krajowych (budżetowych i pozabudżetowych) oraz zagranicznych, w tym 

środków pomocowych Unii Europejskiej, udzielanych Rzeczypospolitej Polskiej, 

które zostały określone w ustawie o finansach publicznych lub na podstawie odrębnych 

ustaw i umów międzynarodowych. 

§ 6 

1. Zmiana zakresu działalności lub likwidacja ZGK Łubowo może nastąpić uchwałą Rady 

Gminy Łubowo. 

2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego nadania. 

3. W sprawach związanych z funkcjonowaniem ZGK Łubowo, a nieuregulowanych 

niniejszym Statutem, stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące. 

4. Statut wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale o jego nadaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do uchwały  Nr XXXIX/337/2018 

Rady Gminy Łubowo  z dnia  23 maja 2018 r. 

 

Mienie przekazane w zarząd ZGK Łubowo jako gminnej jednostce budżetowej  


