
Załącznik do Uchwały Nr 75.XI.2011 
Rady Miejskiej Jeleniej Góry 

z dnia 19 kwietnia 2011 r. 
 
 

Statut 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

w Jeleniej Górze 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze, zwany dalej 
„Zakładem” jest jednostką organizacyjną gminy funkcjonującą w formie samorządowego 
zakładu budŜetowego. 
2. Zakład moŜe uŜywać nazwy skróconej: „ZGKiM w Jeleniej Górze”. 
 

§ 2 
Siedzibą Zakładu jest Miasto Jelenia Góra. 
 

§ 3 
1. Terenem działania Zakładu jest Miasto Jelenia Góra. 
2. Zakład moŜe wykonywać zadania miasta poza terenem Miasta Jelenia Góra. 
 

§ 4 
Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Prezydent Miasta Jeleniej Góry. 
 

§ 5 
Mieniem Zakładu jest mienie komunalne naleŜące do Miasta Jelenia Góra przekazane 
Zakładowi do gospodarowania oraz nieruchomości pozostające w trwałym zarządzie Zakładu. 
 

Przedmiot i zakres działania Zakładu 
 

§ 6 
1. Zakład wykonuje zadania własne gminy w zakresie gospodarki mieszkaniowej 
i  gospodarowania lokalami uŜytkowymi. 
2. Przedmiotem działalności Zakładu moŜe być wykonywanie innych zleconych zadań 
własnych gminy w zakresie: 
a) dróg, ulic i placów, 
b) utrzymywania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, 
c) targowisk i hal targowych, 
d) zieleni miejskiej i zadrzewień, 
e) utrzymywania przystanków komunikacji publicznej, 
f) utrzymywania terenów rekreacyjnych, 
g) cmentarzy. 
 

 
 
 



Organizacja Zakładu 
 

§ 7 
1. Zakładem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Zakładu. 
2. Dyrektor Zakładu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry. 
3. Prezydent Miasta  Jeleniej Góry zatrudnia i zwalnia Dyrektora Zakładu oraz wykonuje 
wobec niego obowiązki wynikające ze stosunku pracy. 
4. W czasie nieobecności Dyrektora Zakładu jego obowiązki wykonuje wyznaczony przez 
niego pracownik. 

 
§ 8 

1. Dyrektor Zakładu jest odpowiedzialny za właściwą organizację Zakładu, jego sprawne 
funkcjonowanie i kontrolę realizacji zadań. 
2. Do obowiązków Dyrektora Zakładu w szczególności naleŜy: 
a) opracowywanie oraz realizacja planów finansowych, 
b) dysponowanie środkami finansowymi Zakładu w zakresie otrzymanego pełnomocnictwa, 
c) wydawanie zarządzeń wewnętrznych, instrukcji i regulaminów na podstawie 
obowiązujących przepisów, 
d) kontrola zarządcza. 
 

§ 9 
1. Dyrektor Zakładu realizuje zadania Zakładu przy pomocy podległych pracowników. 
2. Dyrektor Zakładu wykonuje  obowiązki kierownika zakładu pracy wobec wszystkich jego 
pracowników. 
 

§ 10 
Dyrektor Zakładu opracowuje, a Prezydent Miasta Jeleniej Góry zatwierdza Regulamin 
organizacyjny Zakładu, który  zawiera szczegółowy zakres działania Zakładu, strukturę 
organizacyjną, wykaz stanowisk, ich podporządkowanie oraz przypisane zadania. 

 
Gospodarka finansowa Zakładu 

 
§ 11 

1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla samorządowych 
zakładów budŜetowych w ustawie o finansach publicznych. 
2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy. 
 

§ 12 
1. Podstawowym źródłem finansowania Zakładu są przychody z odpłatnego wykonywania 
zadań, o których mowa w § 6. 
2. Zakład moŜe otrzymywać z budŜetu Miasta Jelenia Góra: 
a) dotacje przedmiotowe, 
b) dotacje celowe  
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych. 
 

§ 13 
Zakład prowadzi rachunkowość zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących 
przepisach, w szczególności w ustawie o rachunkowości, ustawie o finansach publicznych  



i przepisach wykonawczych oraz sporządza - według zasad w nich wskazanych – 
sprawozdania finansowe i budŜetowe. 
 

§ 14 
1. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy. 
2. Wypłat z rachunku moŜna dokonywać do wysokości środków zgromadzonych na tym 
rachunku. 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 15 
W sprawach związanych z funkcjonowaniem Zakładu, a nie uregulowanych niniejszym 
Statutem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa. 
 
 

 


