
UCHWAŁA NR XXXV/36/2017
RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zakład Komunalny w Giżycku i nadania 
statutu jednostce.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zmianami) w związku z art. 12 ust. 1 pkt 2
i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, 
poz. 1870 ze zmianami) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 lipca 2017 roku tworzy się jednostkę budżetową pod nazwą Miejski Zakład Komunalny  
w Giżycku i nadaje się statut stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Giżycku

Cezary Piórkowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 maja 2017 r.
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Załącznik Nr 1  

 

 

Statut Miejskiego Zakładu Komunalnego w Giżycku 

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 1. Miejski Zakład Komunalny, zwany dalej „Zakładem”, jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej 

Giżycko.  

2. Miejski Zakład Komunalny może używać skróconej nazwy „MZK Giżycko”.  

3. Miejski Zakład Komunalny swoją działalnością obejmuje obszar administracyjny Gminy Miejskiej 

Giżycko.  

4. Siedziba Zakładu mieści się w Giżycku przy ul. Suwalskiej 21.  

 

Rozdział 2. Zakres działania 

 

§ 2. 1. Działalność MZK Giżycko ma na celu bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności w 

zakresie:  

1) organizowania robót wykonawczych przez osoby, na które został przez uprawnione organy nałożony 

obowiązek wykonywania nieodpłatnej, dozorowanej pracy na cele publiczne;  

2) sprzątania na bieżąco (zamiatania, odśnieżania, usuwania śliskości) terenów, na których obowiązek 

utrzymania ciąży na Gminie Miejskiej Giżycko oraz na drogach publicznych,  

3) usuwanie i unieszkodliwianie zanieczyszczeń z ulic, placów i terenów otwartych nieobjętych zakresem 

działania zarządców nieruchomości; 

4) bieżącej pielęgnacji, utrzymania, rozwijania i przekształcania zieleni niskiej i wysokiej; 

5) utrzymania oświetlenia ulicznego oraz dokonywania jego konserwacji i modernizacji; 

6) bieżącej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej oraz utrzymania rowów melioracyjnych, 

7) bieżących napraw nawierzchni dróg i chodników, 

8) zarządzania targowiskiem miejskim, 

9) utrzymania cmentarzy wraz z przyległym do nich terenem; 

10) obsługi uroczystości miejskich, świąt i imprez okolicznościowych.  

 

Rozdział 3. Organizacja 

 

§ 3. 1. Zakładem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.  

2. Dyrektora MZK Giżycko zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Giżycka.  

3. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora MZK Giżycko jest Burmistrz Miasta Giżycka.  

4. Dyrektor MZK Giżycko kieruje działalnością jednostki na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 

Burmistrza Miasta Giżycka.  

5. Do wykonywania czynności prawnych przekraczających zakres udzielonego przez Burmistrza Miasta 

Giżycka dla Dyrektora MZK Giżycko pełnomocnictwa ogólnego wymagane jest pełnomocnictwo 

szczególne.  

6. Pracowników MZK Giżycko przyjmuje do pracy i zwalnia Dyrektor zakładu.  

7. MZK Giżycko w celu realizacji statutowych zadań gospodaruje wydzieloną częścią mienia komunalnego 

przekazanego odrębnym Zarządzeniem Burmistrza Miasta Giżycka. 

8. Strukturę organizacyjną MZK Giżycko, szczegółowy zakres działań, podział czynności  

i odpowiedzialności zatrudnionych osób określa regulamin organizacyjny.  
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9. Pracownicy MZK Giżycko wynagradzani są na podstawie regulaminu wynagradzania pracowników, 

opracowanego przez Dyrektora zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

Rozdział 4. Zasady gospodarki finansowej 

 

§ 4. 1. MZK Giżycko jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.  

2. MZK Giżycko prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.  

3. Podstawą gospodarki finansowej MZK jest roczny plan finansowy.  

 

Rozdział 5. Postanowienia końcowe 

 

§ 5. 1. Zmiana postanowień niniejszego statutu może się odbyć zgodnie z zasadami przewidzianymi dla 

jego uchwalenia.  

2. Statut wchodzi w życie z dniem utworzenia MZK Giżycko. 
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