Druk nr 208
UCHWAŁA NR 249/2007
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU
z dnia 17.12.2007r.
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług
Komunalnych
w
Radomiu
poprzez
przekształcenie
likwidowanego
gospodarstwa pomocniczego Urzędu Miejskiego w Radomiu pod nazwą Zakład
Usług Komunalnych w Radomiu
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 27 ust. 5
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249,
poz. 2104 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Radomiu, uchwala co
następuje:
§ 1.
Dla realizacji zadań po likwidowanym gospodarstwie pomocniczym pod nazwą
Zakład Usług Komunalnych w Radomiu tworzy się z dniem 1 lutego 2008 r., w wyniku
przekształcenia, jednostkę budżetową pod nazwą Zakład Usług Komunalnych
w Radomiu.
§ 2.
1. Wszelkie składniki majątkowe znajdujące się w dniu 31 stycznia 2008 r. na
stanie gospodarstwa pomocniczego, z dniem 1 lutego 2008 r. przekazuje się
w celu realizacji zadań statutowych, nowo utworzonej jednostce budżetowej,
o której mowa w § 1.
2. Przejęcie mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
§ 3.
Pracownicy likwidowanego gospodarstwa pomocniczego, o którym mowa
w § 1, z dniem 1 lutego 2008 r. stają się, zgodnie z art. 23’ Kodeksu Pracy,
pracownikami jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych
w Radomiu.
§ 4.
Należności i zobowiązania gospodarstwa pomocniczego likwidowanego
w celu przekształcenia, w tym również zobowiązania wynikające z zawartych umów,
przejmuje nowo utworzona jednostka budżetowa, o której mowa w § 1.
§ 5.
Jednostce budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Radomiu
nadaje się statut w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 6.
Dla jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Radomiu
ustala się plan finansowy na 2008 r. stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Wójcik

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 249/2007
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 17.12.2007r.

STATUT
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ POD NAZWĄ
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
W RADOMIU
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Organem założycielskim Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu jest Rada Miejska
w Radomiu.
2. Siedzibą Zakładu Usług Komunalnych jest miasto Radom.
3. Użyte w niniejszym statucie określenie „Zakład” oznacza Zakład Usług Komunalnych
w Radomiu.
§ 2.
1. Przedmiotem działalności Zakładu jest:
1) współdziałanie w organizacji robót publicznych i prac interwencyjnych,
2) dozór i zabezpieczenie obiektów stanowiących zagrożenie,
3) rozbiórki budynków grożących zawaleniem,
4) pobieranie opłaty targowej na targowiskach miejskich i w innych miejscach, na
których prowadzona jest działalność handlowa, z wyłączeniem targowisk, dla których
wyznaczono innego niż Zakład inkasenta opłaty targowej,
5) zarządzanie targowiskami miejskimi położonymi w Radomiu, przy ul. Limanowskiego
41
i ul. Ofiar Firleja 45,
6) zarządzanie parkingiem wielopoziomowym przy ul. Kelles-Krauza 1A,
7) utrzymanie terenów gminnych zlokalizowanych wokół budynków zarządzanych przez
wspólnoty mieszkaniowe,
8) oczyszczanie ulic,
9) utrzymanie w czystości działek gminnych,
10) wykonanie i konserwacja dekoracji roślinnej miasta,
11) nasadzenia i wycinki drzew,
12) utrzymanie terenów zielonych,
13) dekoracja świąteczna miasta,
14) przygotowanie i obsługa imprez okolicznościowych, w tym utrzymanie czystości w
trakcie i po imprezie,
15) wykonanie, utrzymanie i konserwacja placów zabaw,
16) utrzymanie miejsc pamięci narodowej,
17) drobne naprawy i remonty elementów infrastruktury miejskiej,
18) wykonanie elementów systemu informacyjnego w mieście,
19) utrzymanie w czystości pomieszczeń budynków komunalnych,
20) wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta Miasta.

2.
3.

Wykonanie i sposób rozliczenia zadania, określonego w ust. 1 pkt 4, określają uchwały
Rady Miejskiej w Radomiu.
Zakres działania Zakładu obejmuje Gminę Miasta Radomia.

ROZDZIAŁ II
ORGANIZACJA ZAKŁADU
§ 3.
1.
2.
3.

4.

5.

Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
Prezydent Miasta Radomia nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Dyrektorem oraz
wykonuje wobec niego wszelkie czynności z zakresu prawa pracy.
Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez
Prezydenta Miasta. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest
zgoda Prezydenta Miasta.
Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy podległych mu bezpośrednio stanowisk
funkcyjnych, których wykaz wraz z określeniem nazwy określa Regulamin Organizacyjny
zatwierdzony przez Prezydenta Miasta.
Szczegółowy podział zadań, uprawnień i obowiązków poszczególnych stanowisk
funkcyjnych ustala Dyrektor Zakładu.
§ 4.

Zakład gospodaruje mieniem komunalnym, zapewniając jego ochronę, należytą o nie
dbałość, przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa.

ROZDZIAŁ III
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 5.
1.

2.
3.

4.

Zakład prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych przepisami ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn.
zm.)
i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki
finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz.
U. Nr 116 poz. 783).
Podstawę gospodarki finansowej Zakładu stanowi roczny plan dochodów i wydatków,
zwany planem finansowym.
Dochody i wydatki Zakładu ujęte są w budżecie Miasta Radomia. Zakład pokrywa swoje
wydatki z budżetu, zgodnie z planem finansowym, a pobrane dochody odprowadza na
rachunek dochodów budżetu Miasta Radomia.
Zakład prowadzi księgowość oraz sporządza na jej podstawie sprawozdania, zgodnie
z obowiązującymi przepisami z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.

ROZDZIAŁ IV
NADZÓR I KONTROLA NAD DZIAŁALNOŚCIĄ
§ 6.
1.
2.

Nadzór i ocenę działalności Zakładu dokonuje Prezydent Miasta.
Nadzór merytoryczny w zakresie zadań Zakładu sprawuje Wydział Infrastruktury i inne
wydziały Urzędu Miejskiego w Radomiu w zakresie swoich uprawnień.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 7.
1.

2.
3.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn.
zm.)
i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki
finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz.
U. Nr 116 poz. 783) oraz inne przepisy.
Zmiany niniejszego statutu następują na wniosek Dyrektora Zakładu, w trybie właściwym
dla jego nadania.
Postanowienia niniejszego statutu wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2008 r.

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 249/2007
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 17.12.2007r.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2008
Zakładu Usług Komunalnych – jednostka budżetowa
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3. Wydatki ogółem
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Usługi telefonii komórkowej
Usługi telefonii stacjonarnej
Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
Wynagrodzenia osobowe
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wpłaty na PFRON
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług medycznych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Podróże służbowe krajowe/delegacje i ryczałty/
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFŚS
Podatek od nieruchomości
Pozostałe podatki na rzecz budź. jst
Podatek od towarów i usług
Materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego
Zakup akcesoriów komputerowych
Opłaty na rzecz budżetu jst
Wynagrodzenia bezosobowe
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PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2008
Zakładu Usług Komunalnych – jednostka budżetowa część opisowa
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Usługi telefonii komórkowej
Usługi telefonii stacjonarnej
Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń
- ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników BHP,
Ppoż.
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
Wynagrodzenia osobowe
Dodatkowe
wynagrodzenie
rocznetrzynaste
wynagrodzenie
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wpłaty na PFRON
Zakup materiałów i wyposażenia
-materiał roślinny, paliwo, części zamienne itp.
Zakup energii
- energia elektryczna, woda, co
Zakup usług remontowych
- remont posiadanych środków transportu
Zakup usług medycznych – badania lekarskie
pracowników wstępne, kontrolne, okresowe
Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości,
monitoring, usługi pocztowe
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Podróże służbowe krajowe/delegacje i ryczałty na
samochody prywatne
Różne opłaty i składki – ubezpieczenia pojazdów
Odpisy na ZFŚS
Podatek od nieruchomości
Pozostałe podatki na rzecz budź. Jst
- podatek od środków transportowych, opłata za
korzystanie ze środowiska
Podatek od towarów i usług - bez prawa odliczenia
Materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego
Zakup akcesoriów komputerowych
Opłaty na rzecz budżetu jst
Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia
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