UCHWAŁA NR LIV/325/2010
RADY GMINY BRÓJCE
z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Gminny Zakład
Komunikacji w Brójcach
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 9, lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, 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 106, poz. 675) w związku
z art. 12, ust. 1, pkt. 2 i 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 123, poz.835), Rada Gminy Brójce
uchwala, co następuje:
§ 1. Tworzy się jednostkę budżetową o nazwie "Gminny Zakład Komunikacji
w Brójcach" w celu realizacji zadań likwidowanego Gminnego Zakładu Komunikacji –
Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Gminy w Brójcach.
§ 2. Gminny Zakład Komunikacji w Brójcach przejmie z dniem 1 stycznia 2011 r.
zobowiązania oraz mienie pozostające dotychczas w dyspozycji gospodarstwa pomocniczego,
a także pracowników gospodarstwa pomocniczego, którym złożone zostaną propozycje
nowych warunków pracy. Przekazanie mienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo –
odbiorczego.
§ 3. Jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych
w ustawie o finansach publicznych.
§ 4. Jednostka budżetowa pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy i pobiera
dochody odprowadzane na rachunek dochodów budżetu gminy.
§ 5. Jednostce budżetowej o nazwie "Gminny Zakład Komunikacji w Brójcach" nadaje się
statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brójce.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Gminy
Marek Pietrzko
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Załącznik do Uchwały Nr LIV/325/2010
Rady Gminy Brójce
z dnia 28 września 2010 r.
STATUT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ O NAZWIE "GMINNY ZAKŁAD
KOMUNIKACJI W BRÓJCACH"
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Gminny Zakład Komunikacji w Brójcach - zwany dalej „Jednostką” lub w skrócie
„GZK” jest gminną jednostką budżetową utworzoną w wyniku likwidacji Gospodarstwa
Pomocniczego Urzędu Gminy w Brójcach. Zadaniem Jednostki jest zaspokajanie potrzeb
publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, dowożenia dzieci do szkół,
przewozu dzieci oraz osób niepełnosprawnych, przewozów wycieczkowych. Jednostka
wykonuje także inne zadania powierzone przez organy gminy.
§ 2. GZK w Brójcach działa w formie jednostki budżetowej w ramach budżetu gminy.
§ 3. Bezpośredni nadzór nad działalnością Gminnego Zakładu Komunikacji w Brójcach,
a także bieżącą kontrolą pod względem celowości, legalności, gospodarności sprawuje Wójt
Gminy.
§ 4. Siedzibą Jednostki jest miejscowość Brójce nr 46.
Rozdział II
Zakres działalności
§ 5. 1. Do zadań Jednostki należy zarządzanie i administrowanie składnikami trwałego
majątku gminy, w szczególności w postaci:
1) środków transportowych;
2) bazy garażowo – warsztatowej.
2. Przekazanie Jednostce majątku gminy w zarząd i administrowanie następuje na
podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych.
3. Jednostka realizuje zadania w zakresie świadczenia usług komunalnych, a w
szczególności:
1) dowożenia dzieci do szkół;
2) lokalnego transportu zbiorowego;
3) przewozów dzieci oraz osób niepełnosprawnych;
4) przewozów wycieczkowych /wynajmu/;
5) obsługi transportowej jednostek gminnych;
6) realizacji bieżących napraw i remontów własnych środków transportowych;
7) wykonywania innych zadań powierzonych przez organy gminy.
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Rozdział III
Gospodarka finansowa
§ 6. Gminna jednostka budżetowa prowadzi działalność na podstawie planu finansowego
dochodów i wydatków na rok budżetowy.
§ 7. Kierownik jednostki zaciąga zobowiązania finansowe do wysokości kwot
określonych w planie finansowym.
§ 8. Jednostka posiada odrębny rachunek bankowy. Obsługę finansowo-księgową
zapewnia Urząd Gminy.
§ 9. Otrzymane dochody z tytułu prowadzonych zadań odprowadzane są na rachunek
bankowy Gminy Brójce.
§ 10. Jednostka prowadzi rachunkowość zgodnie z ustalonym planem kont oraz sporządza
sprawozdania finansowe na podstawie przepisów o rachunkowości.
Rozdział IV
Organizacja wewnętrzna i kadry
§ 11. 1. Kierownikiem Jednostki jest Wójt Gminy.
2. Wójt Gminy może upoważnić inną osobę do wykonywania w jego imieniu funkcji
Kierownika zakładu pracy.
3. W GZK obowiązuje:
1) regulamin pracy;
2) regulamin organizacyjny;
3) regulamin wynagradzania.
§ 12. Zmiana statutu Jednostki wymaga stosownej uchwały Rady Gminy.
§ 13. Jednostka używa pieczęci podłużnej z napisem: nazwa zakładu - „Gminny Zakład
Komunikacji w Brójcach (może używać skrótu „GZK w Brójcach”), oraz dane teleadresowe
Jednostki.
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