
Zalqcznik do Uchwaty Nr 183/2015

Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim

z dnia21 maia20l5 r.

STATUT
Z AKT, ADA G OSPODARTil MIESZKAN IOWEJ

W GRODZISKU MAZOWIECKIM
Postanowienia og6lne

$ l. Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej, zwany dalej Zaldadem jest jednostk4 organizacyjnrl Gminy Grodzisk
Mazowiecki, nie posiadajqc4 osobowoSci prawnej, dziaLajqc4w formie samorz4dowego zakladu budzetowego.

$ 2. 1. SiedzibaZaldadu mie5ci sig w Grodzisku Mazowieckim"

2.Zal<\ad uLywa pieczEci podluZnej znazwq wpelnym brzmieniu, adresem siedziby, numerami telefon6w,
numerem NIP i REGON.

3. Zaklad mohe uirywal nazwv skr6conei "ZGM w Grodzisku Maz."

Przedmiot dzialalnoSci

$3. l.Zaklad realizuje zadania gminy Grodzisk Mazowiecki wzaklesie zaspokajania zbiorowych potrzeb
spolecznoSci lokalnej poprzezprowadzenie dziatalnoSci uslugowej, a w szczeg6lnoSci:

l) zarzqdzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym Gminy,

2) administrowanie budynkami mieszkaniowymi bEd4cymi w zarzqdzie Gminy nie stanowi4cymi jej wlasnoSci,

3) gospodarowanie lokalami uZytkowymi oraz garaaamiiprzylegLymi do nich terenami,

4) administrowanie budynkami niemieszkalnymi bqd4cymi wlasnoSciq Gminy bqdL w zarzqdzie Gminy
nie stanowi4cymi jej wlasnoSci.

2. Obszarem dziaNaniazakladu jest miasto i gmina Grodzisk Mazowiecki.

$ 4. ZakNad prowadzi dzialalnoll ustrugow4 na rzeaz os6b fizycznych i prawnych, w zakresie swoich
mozliwoSci technicznych.

Organizacj a zakladu i zarzqdzanie

$ 5. 1. Zakladem kieruje i reprezentuje go na zewnqtrz Dyrektor Zaldadu.

2.Dyrektor Zaldadu decyzje podejmuje samodzielnie, dzialajqc zgodnie zprzepisami prawa iw granicach
pelnomocnictwa udzielonego ptzez Burmistrza Grodziska Mazowieckiego oraz ponosi peln4 odpowiedzialnofi(, za
Ie decyzje.

3. Do zakresu dzialaniaDyrektora naleLry w szczeg6lnoSci:

1) opracowywanie rocznych plan6w finansowych Zaldadu,

2) zapewnienie prawidlowego i racjonalnego wykonania plan6w finansowych,

3) zabezpieczenia mienia Zaldadt,

4) zapewnienie efektywnego wykorzystania mienia Zakladu,

5) prowadzenie polityki zatrudnienia, zapewniajqcej efektywne wykonanie zadahZal<Ladu,

6) wykonywanie funkcji kierownika zakladu w rozumieniu Kodeksu pracy,

7) o kre S I en i e wewngtrznej or ganizacji Zal<Ladu.

$ 6. 1. Dyrektora Zakladu zatrudnia i zwalnia Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

2.Czynnoici zzakrest prawa pracy wobec Dyrektora ZaVJadu wykonuje Burmistrz Grodziskiego
Mazowieckieso.
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$ 7. 1. W zakresie dzialalnoSci Zaldadt Dyrektor za\<Naduwykonuje czynnoSci zwyklego zarzqdu.

2. OSwiadczenia woli dotycz4ce praw i obowi4zk6w maj4tkowych Zaldadu sklada jednoosobowo Dyrektor
zalrJadu z zastrze?eniem ust. 3.

3.CzynnoS6 prawna, powoduj4ca powstanie zobowiqzania pieniEZnego wymaga kontrasygnaty Gi6wnego
Ksipgowego Zal<\adt.

4. Gl6wny ksiggowy jest zobowi4zany do dokonywania wstgpnej kontroli zgodnoSci operacji gospodarczych
i finansowych z planem finansowym jednostki oraz dokonywania wstppnej kontroli i rzetelnoSci dokument6w
doty czqcych operacji gospodarczych i finansowych.

$ 8. L Dyreklor Zal<ladu zatrudnia i zwalnia Gl6wnego KsiEgowego oraz pozostalych pracownik6w"

2. Pod nieobecno66 Dyrektora Zaldadu jego obowi4zki wykonuje pracownik przezniego Wznaazony.

$ 9. StrukturQ wewnQtrznqZakNadu oraz zakres dzialalnoSci poszczeg6lnych kom6rek okre6la Dyrektor Zakladu
w Re gulamin ie Or ganizacyj nym.

$ 10. Zasady wynagradzania i inne Swiadczenia, wynikaj4ce ze stosunku pracy okresla Regulamin
WynagradzaniaPracownik6wZaldaduzatwierdzonyprzezDyrektorazaldadu.

Finanse Zakladu

$ 11. Zr6dlem przychod6w wtrasnych Zakladus4 dochody z dziaLalnolcr statutowej Zaldadu:

a) wplywy z um6w najmu, dzierLary i innych um6w o podobnym charaktelze,

b) wplywy ze Swiadczonych uslug,

c) odsetki od Srodk6w na rachunku bankowym,

d) wptywy od os6b fizycznych i prawnych.

$ 12. 1. ZakLad odplatnie wykonuje zadania, pokrywajqc koszty swojej dzialalno6ci zprzychod6w wlasnych
orazzprzyznanej zbud?etu Gminy dotacji przedmiotowej lub celowej.

2. Podstaw4 gospodarki finansowej ZakJadujest roczny plan finansowy obejmuj4cy przychody, w tym dotacje
zbudhetu gminy, koszty iinne obci4Zenia, stan Srodk6w obrotowych, stan naleZnoSci izobowiqzahna poczqtek
i koniec okre s u or az r ozTiczenia z budletem gminy.

3. Gospodarkg finansow4 Zaldad prowadzi na podstawie przepis6w obowi4zujqcych dla samorz4dowych
zal<1ad6w budzeto wych.

4. Zaldad wyposaZony jest w mienie gminne w zakresie niezbpdnym do prowadzenia dzialalnoSci statutowej.

5. Nadz6r nad gospodark4 finansowqZal<tradu sprawuje Dyrektor.

$l3.Zaklad posiada odrgbny rachunek bankowy, zkt6rego dokonuje wyplat do wysoko5ci Srodk6w
zgromadzonych na tym rachunku.

Nadz6r nad Zakladem

$ 14. Organem sprawujqcym bie2qcy nadz6r nad dzialalnoSci4 ZaYJadu jest Burmistrz Grodziska
Mazowieckiego, kt6ry dokonuj e teL oceny pracy Dyrekt ora Zakladu.

Postanowienia koficowe

$ 15. L W sprawach zwiqzanych z funkcjonowaniem ZaLJadu, a nieuregulowanych niniejszym Statutem,
stosuje sig og6lnie obowi4zuj4ce przepisy prawa zwiqzane zprzedmiotem dzialalnoSci Zaktadu.

2. Wszelkie zmiany Statutu mog4by6 dokonywane w trybie przewidzianym do jego nadania.

3. Zmiana zakresu dzialalnoSci Zakladu moZe nastqpi6 uchwai4Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim.
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Uzasadnienie

Podjgcie uchwaly podyktowane jest decyzj4 podjet4 w dniu 17 paLdziemika 2014 roku przezBurmistrza
Grodziska Mazowieckiego, o rozszerzeni\ zakresu dziatania Zal<Ladu Gospodarki Mieszkaniowej
oadministrowanie niemieszkalnymi obiektami gminnymi /pismo zdnia28.10.2014 znakPL012l.1.20l4.IPl.
Przekazanie budynk6w niemieszkalnych w celu administrowania nimi, wi4Ze sig z koniecznoSci4 dokonania
zmian w Statucie ZaVJadu.

Rozszerzenie zakresu administrowania dokonuje sig poprzez wprowadzenie nastEpujqcej zmiany w Statucie
Zaldadu Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim :

- W $ 3 ust. I dodaje sig punkt 4 o nastEpuj4cym brzmieniu:

,,administrowanie budynkami niemieszkalnymi bEd4cymi wlasnoSci4, bydi. w zarz1dzie gminy nie
stanowi4cymi jej wlasnoSci".
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ucHwAr,A NR 183/2015
DY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

zdnia2T maia20l5 r.

w sprawie nadania statutu Zakladowi Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9lit. h ustawy zdniaBmarca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. 22013r.,
poz. 594 zp6Ln. zm.) w zwiqzku zart. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 7996 r., o gospodarce komunalnej
(Dz. U. z20ll r. Nr 45, poz.236) oraz ustawy z dnia27 sierpnia 2009 r" o finansach publicznych (Dz. U. 22013 r.,
poz. 885 zp62n. zm.) i akt6w wykonawczych wydanych na jej podstawie Rada Miejska w Grodzisku
Mazowieckim uchwala, co nastgpuj e:

$ 1. Nadaje sie statut Zal<Ladowi Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckiffi, w brzmieniu
stanowi4cym zatqcznik do niniejszej uchwaly.

$ 2. Wykonanie uchwaty powierza sig Burmistrzowi Grodzisk Mazowieckiego.

$3.Traci moc uchwala l32l20ll Rady Miejskiej wGrodzisku Mazowieckim zdnia 27 czerwca 20llr.
w sprawie nadania statutu Zaldadowi Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim.

$ 4. Uchwala wchodzi w Zycie po uptywie 14 dni od ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwa
Mazowieckiego.
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