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S T A T U T 
MIEJSKIEGO ZARZĄDU GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

W CZELADZI 
 
 

ROZDZIAŁ I.   Postanowienia ogólne. 
 

§ 1. 

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi (zwany dalej Zarządem) jest jednostką budŜetową 
Gminy Czeladź. MoŜe uŜywać nazwy skróconej: MZGK. 
 

§ 2. 

1. Zarząd działa na podstawie: 

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., nr 142, 
poz. 1591, z późniejszymi zmianami), 

- ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, z 
późniejszymi zmianami), 

- innych właściwych przepisów prawa, 
- niniejszego statutu. 
 
2. Ilekroć w niniejszym statucie mowa o: 

- Burmistrzu – naleŜy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Czeladź, 
- Mieście – naleŜy przez to rozumieć Gminę Czeladź. 
 

§ 3. 

Siedziba Zarządu mieści się w Czeladzi. 
 

§ 4. 
Nadzór nad Zarządem sprawuje Burmistrz.  
 
 

ROZDZIAŁ II. Przedmiot i zakres działania Zarz ądu. 
 

§ 5. 

1. Przedmiotem działania Zarządu jest sprawowanie zarządu nad drogami gminnymi w mieście, w 
tym bieŜące utrzymanie dróg w szczególności poprzez: 
a) naprawę nawierzchni dróg, 
b) naprawę nawierzchni chodników, 
c) oznakowanie poziome i pionowe dróg, 
d) oczyszczanie letnie i zimowe ulic, chodników i przystanków 

2. Działania Zarządu, o jakich mowa w pkt 1, odpowiadają zadaniom Burmistrza jako zarządu dróg. 
3. Ponadto do zadań Zarządu naleŜy: 

a) przygotowanie zadań inwestycyjnych pod katem technicznym oraz bezpośredni nadzór w 
trakcie realizacji, pełnienie funkcji inwestora zastępczego Miasta. 

b) oświetlenie miejskie, 
c) utrzymanie zieleni miejskiej i parkowej, 
d) administrowanie cmentarzem komunalnym i targowiskiem miejskim, 
e) wykonywanie na zlecenie i na rzecz Gminy innych usług i zadań z zakresu gospodarki 

komunalnej, 
f) bieŜące utrzymanie i zarządzanie kanalizacją deszczową. 



4. Zarząd moŜe wykonywać usługi i zadania z zakresu gospodarki komunalnej na rzecz innych 
podmiotów w oparciu o zawarte przez Gminę porozumienia komunalne o jakich mowa w ustawie o 
samorządzie gminnym. 

5. Przy wykonywaniu swoich zadań Zarząd współdziała z innymi jednostkami organizacyjnymi 
Miasta. 

 
§ 6. 

Obszar działania Zarządu obejmuje Miasto. Zarząd moŜe świadczyć usługi takŜe poza obszarem 
Miasta na podstawie zawartych przez nie porozumień. 

 
ROZDZIAŁ III. Organizacja Zarz ądu. 

 
§ 7. 

1. Zarządem kieruje dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz. W razie zatrudnienia dyrektora 
na podstawie umowy o pracę Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchnika słuŜbowego w 
stosunku do dyrektora. W razie zatrudnienia dyrektora w ramach innego stosunku prawnego 
Burmistrz kontroluje i nadzoruje jego pracę. 

2. Dyrektor zatrudnia i zwalnia swojego Zastępcę, po uprzednim zasięgnięciu opinii Burmistrza.  
3. Dyrektor wykonuje wobec pracowników wszelkie czynności z zakresu prawa pracy. 
 

§ 8. 

Strukturę organizacyjną Zarządu określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora po 
zasięgnięciu opinii Burmistrza.  
 

§ 9. 

1. Burmistrz moŜe upowaŜnić pracowników Zarządu do załatwiania w jego imieniu spraw leŜących w 
zakresie działania Zarządu. 

2. Rada Miejska moŜe upowaŜnić Dyrektora do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z 
zakresu działania Zarządu. 

 
 

ROZDZIAŁ IV. Mienie i gospodarka finansowa Zarz ądu. 
 

§ 10. 
1. Mieniem znajdującym się w dyspozycji Zarządu (zwanym dalej mieniem Zarządu) są stanowiące 

własność Gminy środki trwałe, pozostałe środki rzeczowe (w tym wyposaŜenie). 
2. Burmistrz moŜe przekazać Zarządowi w trwały zarząd nieruchomości wchodzące w skład 

gminnego zasobu nieruchomości.  

 
§ 11. 

1. Mieniem Zarządu zarządza dyrektor przy pomocy głównego księgowego na zasadach określonych  
odrębnymi przepisami. 

2. Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej 
Zarządu oraz za mienie Zarządu. 

 
§ 12. 

Działalność Zarządu finansowana jest z budŜetu Miasta. 
 

§ 13. 
Zarząd prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z Miastem na zasadach ustalonych dla 
jednostek budŜetowych. 
 

ROZDZIAŁ V. Przepisy ko ńcowe. 

 
§ 14. 



W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy dotyczące jednostek 
budŜetowych. 
 

§ 15. 

1. Statut wchodzi w Ŝycie z dniem 1 czerwca 2008 r. 
2. Zmiana Statutu następuje w trybie właściwym do jego uchwalenia. 


