Uchwała Nr 265/VIII/2020
Rady Miasta Józefowa
z dnia 18 grudnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia nowego statutu jednostki budżetowej
„Zakład Obsługi-Piękne Miasto”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)
oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019
r. poz. 712 z późn. zm.), Rada Miasta Józefowa uchwala co następuje:
§1
Wprowadza się zmiany w uchwale nr 423/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 15 czerwca
2018r. w sprawie zmiany nazwy i statutu jednostki budżetowej, poprzez zmianę statutu
jednostki budżetowej o nazwie „Zakład Obsługi - Piękne Miasto”, który otrzymuje nowe
brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
1. Pozostałe zapisy uchwały 423/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany nazwy i statutu jednostki budżetowej pozostają bez zmian.
2. Traci moc uchwała Nr 109/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 września 2019 r. w
sprawie przyjęcia nowego statutu jednostki budżetowej „Zakład obsługi-Piękne Miasto”.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Mariusz Batorski

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 265/VIII/2020
Rady Miasta Józefowa
z dnia 18 grudnia 2020 roku
Statut
Zakładu Obsługi – Piękne Miasto
Rozdział I
Podstawa prawna działania
§1
Zakład Obsługi – Piękne Miasto zwany w dalszej części niniejszego Statutu „ZO” działa w
szczególności na podstawie:
1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ;
3. ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej;
4. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Rozdział II
Postanowienia ogólne
§2
Siedzibą ZO jest miasto Józefów.
§3
1. ZO jest samodzielną, wydzieloną jednostką organizacyjną Miasta Józefów- jednostką
budżetową pokrywającą swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta Józefów i
odprowadzającą pobrane dochody na rachunek budżetu.
2. ZO nie posiada osobowości prawnej.
3. ZO prowadzi działalność określoną niniejszym statutem.
Rozdział III
Przedmiot działania ZO
§4
Przedmiotem działalności ZO jest realizacja zadań Gminy w zakresie zaspokajania
zbiorowych potrzeb mieszkańców i obejmuje zadania o charakterze użyteczności publicznej,
a w szczególności:
1) utrzymanie czystości na terenie Miasta Józefowa,
2) utrzymanie terenów zielonych,
3) remonty i konserwacja dróg publicznych, placów i chodników w ramach posiadanych
zleceń,
4) zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników,
5) wykonywanie wszelkich prac zleconych przez Burmistrza Miasta w ramach bieżącej
obsługi.
6) obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

§5
1. Wielkość i zakres wykonywanych prac przez ZO określa corocznie Rada Miasta
Józefowa przeznaczając na ten cel środki w ramach budżetu Miasta Józefowa.
2. Zadanie prowadzenia obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
będzie realizowane przez ZO do dnia 31 grudnia 2028 r. z uwzględnieniem przepisów
Decyzji Komisji z dnia 20 grudnia z 2011r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie
rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorcom
zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie
gospodarczym (Dz.U. EU L 7 z dnia 11.01.2012 str. 3).
Rozdział IV
Organizacja ZO
§6
1. ZO kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Burmistrza Miasta Józefowa.
2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Burmistrz Miasta Józefowa.
3. Zwierzchnikiem służbowym pozostałych pracowników jest Dyrektor.
§7
1. Dyrektor kieruje ZO jednoosobowo i zgodnie z przepisami prawa ponosi
odpowiedzialność za działalność ZO.
2. Dyrektor podejmuje decyzje samodzielnie we wszystkich sprawach dotyczących ZO z
zastrzeżeniem ust. 3.
3. Czynności prawne dotyczące mienia komunalnego przekazanego ZO, Dyrektor
podejmuje w granicach pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Miasta
Józefowa. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictw potrzebna jest
odrębna zgoda Burmistrza Miasta Józefowa.
4. W ramach zarządzania ZO, Dyrektor może w szczególności wydawać: zarządzenia,
pisma ogólne, regulaminy.
5. Szczegółowy zakres działania, podział czynności, odpowiedzialność osób pełniących
funkcje kierownicze i samodzielne, zasady działalności stanowisk pracy określa
regulamin i schemat organizacyjny zatwierdzony przez Burmistrza na wniosek
Dyrektora ZO.
§8
Dyrektor zarządza i kieruje ZO przy pomocy Głównej Księgowej.
Rozdział V
Mienie ZO
§9
1. ZO jest wyposażony w mienie, w tym środki trwałe.
2. ZO zapewnia ochronę mienia i należyte jego wykorzystanie.
3. Do mienia ZO stosuje się przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.).
Rozdział VI
Działalność
§10
1. ZO prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej.
2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan dochodów i wydatków zwany
planem finansowym jednostki.

§11
ZO posiada własny rachunek bankowy, na który wpływają realizowane przez ZO dochody
(przekazywane następnie na rachunek budżetu Gminy) i na który kierowane są z budżetu
środki na wydatki ZO.
§12
ZO sporządza roczne sprawozdanie finansowe, które przyjmowane jest przez Burmistrza
Miasta Józefowa.
§13
Odrębne przepisy określają zasady:
1) Ewidencji, planowania i sprawozdawczości;
2) Tworzenia i wykorzystywania funduszy;
3) Ustalania cen na świadczenie usług.
Rozdział VII
Nadzór i kontrola
§ 14
Nadzór nad działalnością ZO sprawuje Burmistrz Miasta Józefowa.
§ 15
Kontrolę nad wykorzystaniem środków, których dysponentem jest ZO sprawuje Dyrektor.
§ 16
Kontrolę wewnętrzną w ZO sprawują: Dyrektor i Główny Księgowy.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 17
Zmiany i uzupełnienia statutu uchwala Rada Miasta Józefowa.
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Uzasadnienie
Zgodnie z zapisami art. 3 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 2020r. poz. 1439 z późn.
zm.) na terenie Józefowa utworzony został Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych.
W związku z powierzeniem obsługi PSZOK pracownikom jednostki budżetowej
„Zakład Obsługi – Piękne Miasto” oraz wystąpieniem o dofinansowanie zadania
„Budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Józefowie”
konieczne było wprowadzenie zmian do statutu Zakładu Obsługi – Piękne Miasto
odpowiadających wymogom wniosku o dofinansowanie. Wprowadzony został zapis
§5 ust. 2.
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