
UCHWAŁA NR XX/210/2012
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 29 marca 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zakładu Usług Komunalnych w Drawsku 
Pomorskim 

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 
U. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr   123, poz. 835, Nr 152, 
poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 
1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 
173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 
157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. 
Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), 
Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się statut samorządowej jednostce budżetowej gminy Drawsko Pomorskie pod 
nazwą Zakład Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim w brzmieniu określonym 
w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchyla się statut Zakładu Usług Komunalnych stanowiący załącznik do uchwały Nr 
III/29/98 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie 
utworzenia Zakładu Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim zmienionej uchwałą Nr 
XIII/135/99 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie 
przekształcenia w jednostkę budżetową Zakładu Usług Komunalnych w Drawsku 
Pomorskim, uchwałą Nr XXXI/293/2005 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 31 
marca 2005 r. w sprawie zmian w statucie Zakładu Usług Komunalnych w Drawsku 
Pomorskim oraz uchwałą Nr XLIII/367/2005 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 
29 grudnia 2005 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Zakładu Usług Komunalnych 
w Drawsku Pomorskim. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do Uchwały Nr XX/210/2012 

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim 

z dnia 29 marca 2012 r. 

Statut Zakładu Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1.Samorządowa jednostka budżetowa gminy Drawsko Pomorskie pod nazwą Zakład 
Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim, posługująca się skrótem nazwy „ZUK”, zwana 
dalej „jednostką”, jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną gminy Drawsko Pomorskie, 
prowadzącą gospodarkę finansową, w formie samorządowej jednostki budżetowej, działającą 
na zasadach przewidzianych dla samorządowych jednostek budżetowych. 

2. Siedzibą jednostki jest Drawsko Pomorskie ul. Sobieskiego 8. 

§ 2. Jednostka działa na podstawie przepisów prawa, w tym: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, 

2) ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

3) uchwały Nr III/29/98 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 11 grudnia 1998r. 
w sprawie utworzenia Zakładu Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim zmienionej 
uchwałą Nr XIII/135/99 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 21 grudnia 1999 r. 
w sprawie przekształcenia w jednostkę budżetową Zakładu Usług Komunalnych 
w Drawsku Pomorskim, uchwałą Nr XXXI/293/2005 Rady Miejskiej w Drawsku 
Pomorskim z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmian w statucie Zakładu Usług 
Komunalnych w Drawsku Pomorskim oraz uchwałą Nr XLIII/367/2005 Rady Miejskiej 
w Drawsku Pomorskim z dnia 29 grudnia 2005r. zmieniającą uchwałę w sprawie 
utworzenia Zakładu Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim. 

4) postanowień niniejszego statutu. 

§ 3. Nadzór nad działalnością statutową jednostki sprawuje Burmistrz Drawska 
Pomorskiego i Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim oraz inne organy 
i instytucje na podstawie przepisów odrębnych. 

Rozdział 2.
Przedmiot działalności jednostki 

§ 4. 1.Przedmiotem działalności jednostki jest: 

1) zaspakajanie potrzeb ludności w usługi polegające na utrzymaniu czystości i porządku 
w gminie; 

2) zaspakajanie potrzeb ludności w usługi związane z chowaniem zmarłych; 

3) przedkładanie propozycji w zakresie programowania, koordynacji i realizacji zamierzeń 
w zakresie: 

a) zieleni miejskiej, 
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b) cmentarnictwa, 

c) oczyszczania miasta, 

d) utrzymania chodników, dróg, parkingów oraz placów, 

e) utrzymania stadionu miejskiego oraz innych obiektów rekreacyjno – sportowych, 

f) utrzymania targowiska, 

g) utrzymania komunalnych placów zabaw, 

h) utrzymania parków komunalnych, 

i) utrzymania szaletów miejskich, 

j) utrzymania przystanków autobusowych w gminie, 

k) utrzymania kładek, mostów i pomostów w gminie. 

2. Swoje zadania jednostka realizuje w szczególności poprzez: 

1) utrzymanie, konserwację i budowę zieleni miejskiej; 

2) zamiatanie ulic, placów, chodników i likwidację dzikich wysypisk; 

3) wywóz nieczystości stałych i płynnych; 

4) eksploatację i utrzymanie miejsko – gminnego składowiska odpadów; 

5) obsługę targowiska miejskiego i szaletów miejskich; 

6) remont i konserwację przystanków autobusowych, kładek, mostów i pomostów, szaletów 
miejskich, komunalnych placów zabaw, urządzeń małej architektury należących do gminy 
i targowiska miejskiego; 

7) drobne remonty dróg i chodników, malowanie pasów na przejściach dla pieszych 
i parkingach oraz remont i ustawienie oznakowania pionowego dróg; 

8) utrzymanie i konserwacja domu przedpogrzebowego oraz terenu cmentarzy i urządzeń 
cmentarnych na cmentarzach komunalnych i cmentarzu wojennym z zachowaniem 
przepisów szczególnych; 

9) wykonywanie innych usług i prac z zakresu gospodarki komunalnej na terenie gminy. 

§ 5. 1.Dyrektora jednostki zatrudnia i zwalnia Burmistrz Drawska Pomorskiego. 

2. Do zakresu działalności Dyrektora jednostki należy w szczególności: 

1) zarządzanie i kierowanie jednostką oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 

2) ustalenie organizacji wewnętrznej jednostki, 

3) nadzorowanie pracy jednostki, w tym stworzenie systemu kontroli zarządczej 
w jednostce; 

4) prowadzenie polityki kadrowej w jednostce, 

5) dysponowanie majątkiem trwałym, nietrwałym, środkami obrotowymi i funduszami 
jednostki w granicach obowiązujących przepisów. 

3. Dyrektor jednostki może powołać swojego zastępcę, do obowiązków którego należeć 
będzie w szczególności sprawowanie jego zastępstwa w czasie nieobecności. 

§ 6. Organizację jednostki określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora 
jednostki i zatwierdzony przez Burmistrza Drawska Pomorskiego. 
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Regulamin jednostki określa w szczególności zakres działania, uprawnienia i obowiązki 
komórek organizacyjnych jednostki,  kierujących ich pracą osób oraz osób zatrudnionych 
na stanowiskach samodzielnych. 

Rozdział 3.
Majątek i finanse 

§ 7. Majątek jednostki stanowi wydzielona część mienia komunalnego przekazana 
w formie określonej przez Burmistrza Drawska Pomorskiego oraz mienie nabyte przez 
jednostkę. 

§ 8. Jednostka prowadzi gospodarkę finansową jako samorządowa jednostka budżetowa 
gminy Drawsko Pomorskie, na zasadach ustalonych dla samorządowych jednostek 
budżetowych, określonych w ustawie w finansach publicznych oraz innych przepisach. 
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Uzasadnienie
Statut Zakładu Usług Komunalnych został opracowany w celu: 

- aktualizacji postanowień statutu jednostki pod kątem jego zgodności z obowiązującymi 
przepisami prawa, 

- wprowadzenia odpowiednich zmian w postanowieniach statutu po weryfikacji przedmiotu 
działalności, 

- aktualizacji postanowień statutu o znaczeniu formalnym. 
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