
UCHWAŁA NR III/11/10 

RADY GMINY TUŁOWICE 

z dnia 30 grudnia 2010r.  

 

w sprawie zmiany formy działania zakładu budżetowego i uchwalenia statutu 

samorządowego zakładu budżetowego 

     

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. 

oraz art. 16 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 

(Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 

123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2011r. zakład budżetowy ,,Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach” jest prowadzony w formie 

samorządowego zakładu budżetowego. 

 

 § 2. Statut samorządowego zakładu budżetowego stanowi załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy. 

 

§ 4. Tracą moc uchwały Rady Gminy Tułowice: Nr X/61/92 z dnia 29 grudnia 

1992r., Nr XXXII/176/97 z dnia 25 września 1997r., Nr XL/216/98 z dnia 23 

kwietnia 1998r. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                     Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                   Michał Szumega  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                     Załącznik  

                                                                                                                       do uchwały Nr III/11/10 

                                                                                                                            Rady Gminy Tułowice 

       z dnia 30 grudnia 2010r.   

 

 

STATUT SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 

 

§ 1. Samorządowy zakład budżetowy pod nazwą ,, Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach” zwany dalej Zakładem ma 

siedzibę w Tułowicach, ul. Kościuszki 13. 

 

§ 2. Przedmiotem działalności Zakładu jest wykonywanie zadań własnych 

Gminy Tułowice w zakresie: 

1) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi, 

2) dróg, ulic, mostów, placów, 

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania 

ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz zaopatrzenia 

w energię cieplną, 

4) targowisk, 

5) zieleni gminnej i zadrzewień. 

 

§ 3.1. Zakład pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych.  

2. Źródłami przychodów własnych Zakładu są:  

1) opłaty i czynsz z najmu za lokale mieszkalne i użytkowe, 

2) opłaty za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków 

komunalnych, odbioru nieczystości stałych oraz zaopatrzenia w energię cieplną 

lokali, 

3) wpływy z opłaty targowej, 

4) opłaty za usługi z tytułu działalności, o której mowa w § 2 pkt. 2, 3 i 5. 

3. Zakład może otrzymywać dotacje z budżetu gminy na zasadach określonych 

w ustawie o finansach publicznych. 

 

 

§ 4. Zakład jako jednostka organizacyjna gminy, nie posiadająca osobowości 

prawnej zarządza wydzielonymi składnikami mienia komunalnego, w tym 

mieszkaniowym zasobem gminy, lokalami użytkowymi oraz siecią wodno – 

kanalizacyjną stanowiącą własność Gminy Tułowice. 

 

§ 5.1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w 

przepisach ustaw: 

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 

poz. 1240 ze zm.), 



2) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, 

poz. 694 ze zm.). 

2. Zakład rozlicza się z budżetem gminy w następujący sposób: 

1) zaliczkowe wpłaty do budżetu nadwyżek środków obrotowych Zakładu są 

przekazywane do budżetu co kwartał w terminie 20dni po zakończeniu 

kwartału, a za IV kwartał zaliczkowo, w terminie do 20 grudnia roku 

budżetowego; 

2) zaliczkowa wpłata do budżetu wynosi ¼ planowanych wpłat do budżetu. 

Zakład planuje jako wpłatę do budżetu różnicę między sumą 

planowanych przychodów powiększonych o planowany stan środków 

obrotowych na początek roku, a sumą planowanych wydatków, 

powiększonych o planowany stan środków obrotowych na koniec roku; 

3) faktyczny stan środków obrotowych Zakładu na koniec roku ustala się 

jako różnicę między sumą stanu środków obrotowych na początek roku i 

przychodów należnych związanych z prowadzoną działalnością, a sumą 

opłaconych kosztów, zobowiązań i nie poniesionych wydatków na 

inwestycje finansowane ze środków własnych, ujętych w zatwierdzonym 

planie finansowym Zakładu; 

4) w terminie 15 dni od złożenia rocznego sprawozdania finansowego 

Zakład wpłaca do budżetu różnicę pomiędzy faktycznym, a planowanym 

stanem środków obrotowych na koniec roku.  

 

§ 6. Strukturę organizacyjną Zakładu określa regulamin organizacyjny 

nadany przez Dyrektora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


