
UCHWAŁA NR XXI/135/20 

RADY MIASTA WĄBRZEŹNO 

z dnia 17 lipca 2020 r. 

 

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) uchwala się, co następuje: 

 § 1.  Nadaje się statut jednostce budżetowej - Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych 

w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna. 

 § 3. Traci moc uchwała Nr XIX/119/20 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie 

przyjęcia statutu jednostki budżetowej-Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych. 

 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  

 
 



Załącznik do uchwały Nr XXI/135/20 

Rady Miasta Wąbrzeźno 

z dnia 17 lipca 2020 r. 

 

STATUT 

Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Wąbrzeźnie 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Miejski Zakład Usług Komunalnych w Wąbrzeźnie (dalej MZUK) jest jednostką 

organizacyjną Gminy Miasto Wąbrzeźno, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie 

jednostki budżetowej. 

2. MZUK może używać nazwy skróconej w brzmieniu „MZUK Wąbrzeźno”. 

3. Siedzibą MZUK jest Wąbrzeźno, ul. Matejki 11C. 

4. Terenem działania MZUK jest miasto Wąbrzeźno. 

Rozdział 2  

Przedmiot i zakres działalności 

§ 2. Celem działania MZUK jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej gminy miasta 

Wąbrzeźno poprzez świadczenie następujących usług komunalnych powszechnie dostępnych: 

1) w zakresie dróg: 

a) budowa dróg gminnych i wewnętrznych, placów, chodników itp., 

b) utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, placów, chodników, poboczy, rowów przydrożnych 

w należytym stanie, 

c) wykonywanie remontów dróg gminnych i wewnętrznych, 

d) konserwacja i uzupełnianie oznakowania pionowego i poziomego na drogach, naprawa  urządzeń 

związanych  z bezpieczeństwem ruchu drogowego jak barierki, słupki, ograniczniki i inne, 

e) utrzymanie i bieżąca konserwacja wiat przystankowych włącznie z utrzymaniem porządku wokół 

wiat; 

2) utrzymanie czystości i porządku na terenach komunalnych i innych w/g umów i zleceń; 



3) utrzymanie i pielęgnacja miejskich terenów zielonych wraz z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew 

i krzewów oraz pielęgnacją nasadzonych kwiatów; 

4) w zakresie obiektów komunalnych: 

a) konserwacja i remonty bieżące w budynkach mieszkań, klatek schodowych, pomieszczeń 

gospodarczych, itp., 

b) konserwacja i utrzymanie urządzeń i elementów małej architektury miejskiej położonych na 

mieniu komunalnym to jest koszy ulicznych, ławek i innych, w tym urządzeń na placach zabaw 

dla dzieci, 

c) pielęgnacja i konserwacja miejsc pamięci narodowej (cmentarnictwo wojenne), 

d) utrzymanie i obsługa szaletów miejskich na terenie miasta; 

5) w zakresie produkcji galanterii betonowej takiej jak: trylinka, krawężniki, obrzeża, płytki 

chodnikowe, bloczki betonowe przeznaczonej na własne potrzeby inwestycyjne i remontowe; 

6) w zakresie  zarządzania nieruchomościami Gminy Miasto Wąbrzeźno, a w szczególności: 

a) administrowania powierzonym majątkiem, w tym obiektami i terenami sportowymi oraz 

rekreacyjnymi, 

b) wyposażania w urządzenia sportowe i rekreacyjne powierzonych obiektów sportowych i terenów 

rekreacyjnych, 

c) sprawowanie pieczy nad eksploatacją, konserwacją obiektów sportowych i rekreacyjnych, 

d) udostępnianie m.in. szkołom, klubom, związkom sportowym, organizacjom kultury fizycznej, 

innym organizacjom społecznym i zawodowym oraz osobom indywidualnym bazy sportowo-

rekreacyjnej i noclegowej, 

e) techniczne zabezpieczenie całorocznego korzystania z obiektów sportowych, 

f) organizowanie  i wykonywanie prac związanych z zarządzaniem targowiskiem miejskim „Mój 

Rynek” zgodnie z zasadami określonymi przez organy gminy miejskiej Wąbrzeźno; 

 

Rozdział 3 

Zarządzanie i organizacja 

§ 3. 1. MZUK kieruje jednoosobowo Kierownik zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza  

Wąbrzeźna. 



2. Kierownik MZUK kieruje jego działalnością na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 

Burmistrza Wąbrzeźna. 

3. Do czynności przekraczającej zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Burmistrza 

Wąbrzeźna. 

4. Kierownik w imieniu pracodawcy wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób 

zatrudnionych w MZUK. 

5. Kierownik działa na podstawie: 

a) Statutu, 

b) Regulaminu organizacyjnego, 

c) udzielonych pełnomocnictw. 

6. Organizację wewnętrzną MZUK określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Kierownika 

Zakładu. 

Rozdział 4 

Gospodarka finansowa 

§ 4. 1. MZUK jest jednostką budżetową i prowadzi swoją gospodarkę finansową według zasad 

określonych dla jednostek budżetowych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej MZUK jest plan dochodów i wydatków. 

3. MZUK pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy, a pobrane dochody odprowadza 

na rachunek tego budżetu. 

4. MZUK posiada w trwałym zarządzie mienie komunalne gminy określone z mocy decyzji 

Burmistrza Wąbrzeźna. 



 

UZASADNIENIE 

 

 

    Rada Miasta Wąbrzeźno uchwałą Nr XIX/119/20 przyjęła nowy Statut Miejskiego Zakładu 

Usług Komunalnych, który utworzony został w formie jednostki budżetowej.    

Wojewoda Kujawsko-Pomorski w trybie nadzoru zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zawiadomił Burmistrza Wąbrzeźna 

(pismo z 23 czerwca 2020 r.) Burmistrza Wąbrzeźna o wszczęciu postępowania nadzorczego 

w sprawie stwierdzenia nieważności powyższej uchwały. Wątpliwość organu nadzoru 

dotyczyła zapisu §4 przedmiotowej uchwały, który uzależniał jej wejście w życie od obowiązku 

ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz §4 ust. 4 Statutu dotyczącego 

możliwości realizacji odpłatnych usług i sprzedaży dóbr na rzecz podmiotów zewnętrznych. Po 

dokonaniu ponownej analizy prawnej postanowiono skorygować podniesione przez organ 

nadzoru zapisy uwały oraz Statutu. 

    W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 


