UCHWAŁA NR XXXIV/342/2022
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 16 marca 2022 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/329/2010 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 listopada 2010 r.
w sprawie powołania jednostki budżetowej Gminy Otmuchów pod nazwą
„Gospodarstwo Komunalne w Otmuchowie”
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz .U.
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 12 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.) Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwałę Nr XLI/329/2010 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie
powołania jednostki budżetowej Gminy Otmuchów pod nazwą „Gospodarstwo Komunalne w Otmuchowie”
zmienia się w następujący sposób: załącznik do uchwały „Statut Gospodarstwa Komunalnego w Otmuchowie”
otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów.
§ 3. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie oraz
w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/342/2022
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 16 marca 2022 r.

STATUT
GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO W OTMUCHOWIE
§1.
Gospodarstwo Komunalne w Otmuchowie zwane dalej „Gospodarstwem” utworzone zostało na mocy
Uchwały Nr XLI/329/2010 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 listopada 2010 roku.
§2.
Gospodarstwo ma swoją siedzibę w Otmuchowie przy ul. Sienkiewicza 5 oraz przyjmuje interesantów
w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Krakowskiej 42 w Otmuchowie
§3.
Gospodarstwo swoim zasięgiem działalności obejmuje teren Gminy Otmuchów.
§4.
1. Gospodarstwo jest jednostką organizacyjną Gminy Otmuchów, prowadzącą działalność w formie
jednostki budżetowej.
2. Gospodarstwo nie posiada osobowości prawnej.
3. Gospodarstwo wykonuje zadania własne gminy oraz powierzonym mu mieniem.
§5.
1. Pracą Gospodarstwa kieruje Kierownik na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez
Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów.
2. Kierownik zarządza zakładem i reprezentuje go na zewnątrz.
3. Kierownik zatrudnia, awansuje i zwalnia pracowników Gospodarstwa.
4. Kierownik odpowiedzialny jest za organizowanie pracy Gospodarstwa i sprawowanie nadzoru nad
realizacja zadań poszczególnych pracowników.
5. Kierownik dba o przestrzeganie zasad gospodarki finansowej oraz przedstawia określone
informacje i sprawozdania z realizacji zadań będących przedmiotem działania Gospodarstwa
oraz z wykonania planu finansowego.
§6.
1. Strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania Gospodarstwa określa regulamin organizacyjny.
2. Regulamin organizacyjny ustala Kierownik Gospodarstwa.
§7.
Do zadań Gospodarstwa należy w szczególności :
1) prowadzenie działalności remontowej w odniesieniu do komunalnych zasobów mieszkaniowych,
użytkowych i innych.
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2) prowadzenie działalności remontowej w pozostałych budynkach i obiektach komunalnych
(szkoły, świetlice itd.) stanowiących własność Gminy Otmuchów,
3) utrzymanie we właściwym stanie technicznym i estetycznym pozostałych zasobów komunalnych:
dróg, placów, chodników, terenów zielonych, lasów komunalnych, placów zabaw, przystanków
autobusowych, rowów, cieków wodnych i przepustów oraz pozostałych elementów infrastruktury
drogowej,
4) utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Otmuchów,
5) zaopatrywanie mieszkańców i podmiotów prowadzących działalność na terenie gminy w wodę,
6) odbieranie od mieszkańców i podmiotów prowadzących działalność na terenie gminy ścieków,
7) remonty i konserwacja urządzeń służących do zaopatrywania w wodę i odbierania ścieków
oraz kanalizacji burzowej,
8) obsługa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Otmuchowie oraz
w Piotrowicach Nyskich,
9) realizowanie prac z zakresu zimowego utrzymania dróg, chodników, terenów komunalnych,
10) dbanie o zieleń gminną i zadrzewienia, w szczególności utrzymanie terenów zielonych tj. koszenie
traw, pielęgnacja drzew, krzewów i żywopłotów i innych,
11) dbanie i opiekowanie się zwierzętami w mini zoo na terenie Placu Partnerstwa w Otmuchowie,
12) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Gospodarstwa,
13) występuje w ramach swojego zakresu działania o pozwolenia, zezwolenia, decyzje
do odpowiednich organów.
§8.
Gospodarstwo jako jednostka organizacyjna Gminy:
1) posiada rachunek bankowy,
2) prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego,
3) prowadzi ewidencję majątku przekazanego w zarząd lub użytkowanie, zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
4) prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami,
§9.
Zmian w statucie Gospodarstwa dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.
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