
 
UHWAŁA Nr 296/V/10 

RADY MIASTA JÓZEFOWA 
z dnia 11 marca 2010 roku 

 
 

 
w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Józefowie w celu  

przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, 
oraz utworzenia jednostki budżetowej 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f i h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                     

o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 16 
ust. 1,3,5 i 7 w związku z art.12 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) oraz art. 6 ust 1, art. 22 i 
art. 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r., 
Nr 9, z późn. zm.), Rada Miasta Józefów uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Dokonuje się likwidacji samorządowego zakładu budżetowego działającego pod 
nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Józefowie w sposób i na zasadach 
określonych niniejszą uchwałą.  

 
§ 2 

1. Z dniem przekształcenia stawia się w stan likwidacji zakład budżetowy pod 
nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Józefowie, zwany dalej „Zakładem”    
w celu i na zasadach określonych w ust 2 i 3. 

 
2. W celu wykonywania zadań związanych z usługami oczyszczania miasta           

z dniem przekształcenia: 
 

1) tworzy się jednostkę budżetową pod nazwą „Zakład Oczyszczania”, która 
przejmuje zadania realizowane dotychczas przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Józefowie w zakresie dotyczącym oczyszczania miasta; 

2) przekazuje się jednostce budżetowej mienie, w tym środki trwałe Miasta 
Józefów, będące dotychczas w posiadaniu Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Józefowie w postaci: 
a) pomieszczeń biurowych, socjalnych i warsztatowych przy                 

ul. Kardynała Wyszyńskiego 7 w Józefowie, 
b) wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego i oprogramowania 

oraz innych środków trwałych służących oczyszczaniu miasta; 
3) jednostka budżetowa przejmuje należności i zobowiązania Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Józefowie związane z oczyszczaniem miasta 
wg stanu na dzień przekształcenia. 

4) nadaje się jednostce budżetowej statut w brzmieniu jak w załączniku nr 1 
do niniejszej uchwały. 

 
3. Zakład budżetowy określony w ust 1 zwany dalej „Zakładem” przekształca się  

w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”: 
 



 
1) Spółka będzie działać pod firmą Hydrosfera Józefów sp. z o.o. 
2) Spółka wykonywać będzie zadania z zakresu gospodarki wodno-

ściekowej, za wyjątkiem zadań przekazanych jednostce budżetowej 
zgodnie z treścią ust. 2; szczegółowy przedmiot działalności Spółki określi 
akt założycielski; 

3) Składniki mienia zakładu budżetowego przekształconego w Spółkę, za 
wyjątkiem składników przekazanych jednostce budżetowej zgodnie           
z treścią ust. 2 pkt 2) stają się majątkiem Spółki; 

4) Spółka powstała w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego wstępuje 
we wszystkie prawa i obowiązki związane z jego działalnością                   
z uwzględnieniem treści ust. 2 pkt 3); 

5) Dniem przekształcenia Zakładu jest dzień wpisu nowopowstałej Spółki      
w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

6) Z dniem przekształcenia Zakładu nastąpi jego likwidacja. 
 

§ 3 
1. Należności i zobowiązania Zakładu przejmie Spółka, z uwzględnieniem treści    

§ 2 ust. 2 pkt. 3) uchwały. 
2. Składniki mienia Zakładu stają się majątkiem Spółki. 
3. Prawo trwałego zarządu gruntami Miasta Józefów ustanowione na rzecz 

Zakładu, staje się prawem użytkowania wieczystego Spółki na okres 99 lat. 
4. Pracownicy Zakładu pionu gospodarki wodno-ściekowej stają się pracownikami 

Spółki a pracownicy pionu oczyszczania pracownikami jednostki budżetowej na 
zasadzie przepisu art. 231 Kodeksu Pracy. 

 
§ 4 

Wszelkich czynności związanych z likwidacją i przekształceniem Zakładu dokona 
Burmistrz Miasta. Dotyczy to w szczególności: 
 

1) ustalenia treści i podpisania aktu założycielskiego. 
2) ustalenia wysokości kapitału zakładowego Spółki. 
3) powołania członków Rady Nadzorczej. 

 
§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 
 

§ 6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

     Przewodniczący  
Rady Miasta Józefowa 

 
      Cezary Łukaszewski 

 



U z a s a d n i e n i e 
 

W latach 2006-2009 Miasto Józefów opracowało niezbędną dokumentację 
techniczną do realizacji Projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej na terenie Józefowa” oraz rozpoczęło starania o środki pochodzące           
z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura                     
i Środowisko, Oś Priorytetowa I Gospodarka wodno – ściekowa, Działanie 1.1. 
Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, składając      
w dniu 27.02.2009 roku wniosek o dofinansowanie Projektu.  
W trakcie spotkań z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie – Instytucjami Wdrażającymi POIiŚ, mających na celu uzgodnienie 
głównych założeń i parametrów Projektu wymaganych do uwzględniania                    
w opracowywanym w 2008 roku studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie, 
ustalono, iż przekształcenie ZGK w Józefowie w spółkę prawa handlowego, będzie 
warunkiem koniecznym przyznania dofinansowania. Dlatego też takie założenie 
zostało przyjęte w dokumentacji aplikacyjnej Projektu.  
W dniu 30.04.2009 r. wniosek o dofinansowanie Projektu uzyskał pozytywną ocenę 
formalną i został przekazany do dalszej oceny wg. kryteriów merytorycznych               
I stopnia. W dniu 12.05.2009 r. w wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej          
I stopnia wniosek uzyskał 37 pkt, tym samym spełnił kryteria merytoryczne I stopnia     
i został przekazany do oceny merytorycznej II stopnia. W toku oceny merytorycznej     
II stopnia, pismem z dnia 13.10.2009 r. (znak NF/SGR/2473/2009) Sekretariat Grupy 
Roboczej ds. oceny projektów dla I-III osi priorytetowej POIiŚ, przekazał zakres 
koniecznych zmian/uzupełnień do wniosku o dofinansowanie. Wśród niezbędnych 
uzupełnień pojawił się warunek (załącznik do ww. pisma SGR - str. 4, VII. Kryterium 
4. Trwałość projektu; pkt. 2): „Powołanie spółki oraz wyposażenie jej w majątek jest 
warunkiem sine qua non do uznania kryterium „Trwałość projektu” za spełnione. (…) 
warunkowo można przyjąć, że kryterium uznane będzie za spełnione, kiedy spółka 
zostanie faktycznie powołana i wyposażona w majątek nie później jednak niż przed 
podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.” Dzięki zapewnieniom Miasta 
Józefów o dążeniu do spełnienia niniejszego warunku w określonym powyżej 
terminie ocena merytoryczna II stopnia zakończyła się wynikiem pozytywnym 
(warunkowym), co pismem z dnia 20.01.2010 r. potwierdził Sekretarz Stanu              
w Ministerstwie Środowiska.  
Na spotkaniu w dniu 19.02.2010 r. poprzedzającym ostateczne negocjacje warunków 
zawarcia umowy o dofinansowanie z Instytucją Wdrażającą POIiŚ (WFOŚiGW          
w Warszawie) podtrzymano warunek przekształcenia ZGK w spółkę prawa 
handlowego oraz podpisanie Umowy o dofinansowanie w wysokości           
89 335 tys. zł. Projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
na terenie Józefowa” zaplanowano na dzień 7 kwietnia 2010 roku. 
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Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr 296/V/10 

Rady Miasta Józefowa 
z dnia 11 marca 2010 roku 

 

Statut 
Zakładu Oczyszczania 

Rozdział I 

Podstawa prawna działania 

§1 

Zakład Oczyszczania zwany w dalszej części niniejszego Statutu „ZO” działa             
w szczególności na podstawie: 

1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.         
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); 

2. ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r.     
Nr 9, poz. 43 z późn. zm.); 

3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r.      
Nr 157 poz. 1240) 

Rozdział II 

Postanowienia ogólne 

§2 

Siedzibą ZO jest miasto Józefów. 

§3 

1. ZO jest samodzielną, wydzieloną jednostką organizacyjną Miasta Józefów- 
jednostką budżetową pokrywającą swoje wydatki bezpośrednio z budżetu 
Miasta Józefów i odprowadzającą pobrane dochody na rachunek budżetu.  

2. ZO nie posiada osobowości prawnej. 
3. ZO prowadzi działalność określoną niniejszym statutem. 
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Rozdział III 

Przedmiot działania ZO 

§4 

Przedmiotem działania ZO jest wykonywanie usług oczyszczania miasta. 

§5 

Wielkości i zakres wykonywanych prac przez ZO określa corocznie Rada Miasta 
Józefów przeznaczając na ten cel środki w ramach budżetu Miasta Józefów. 

Rozdział IV 

Organizacja ZO 

§6 

1. ZO kieruje Kierownik powoływany i odwoływany przez Burmistrza Miasta 
Józefów. 

2. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Burmistrz Miasta Józefów.  
3. Zwierzchnikiem służbowym pozostałych pracowników jest Kierownik. 

§7 

1. Kierownik kieruje ZO jednoosobowo i zgodnie z przepisami prawa ponosi 
odpowiedzialność za działalność ZO. 

2. Kierownik podejmuje decyzje samodzielnie we wszystkich prawach 
dotyczących ZO z zastrzeżeniem ust. 3 

3. Czynności prawne dotyczące mienia komunalnego przekazanego ZO, 
Kierownik podejmuje w granicach pełnomocnictw udzielonych przez 
Burmistrza Miasta Józefów. Do czynności przekraczających zakres 
pełnomocnictw potrzebna jest odrębna zgoda Burmistrza Miasta Józefów. 

4. W ramach zarządzania ZO, Kierownik może w szczególności wydawać: 
zarządzenia, pisma ogólne, regulaminy. 

5. Szczegółowy zakres działania, podział czynności, odpowiedzialność osób 
pełniących funkcje kierownicze i samodzielne, zasady działalności stanowisk 
pracy określa regulamin i schemat organizacyjny zatwierdzony przez 
Burmistrza na wniosek Kierownika ZO. 

§8 

Kierownik zarządza i kieruje ZO przy pomocy Główniej Księgowej. 
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Rozdział V 

Mienie ZO 

§9 

1. ZO jest wyposażony w mienie, w tym środki trwałe. 
2. ZO zapewnia ochronę mienia i należyte jego wykorzystanie. 
3. Do mienia ZO stosuje się przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                     

o samorządzie gminnym (DZ. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

Rozdział VI 

Działalność 

§10 

1. ZO prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej. 
2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan dochodów i wydatków 

zwany planem finansowym jednostki. 

§11 

ZO posiada własny rachunek bankowy, na który wpływają realizowane przez ZO 
dochody (przekazywane następnie na rachunek budżetu Gminy) i na który kierowane 
są z budżetu środki na wydatki ZO. 

§12 

ZO sporządza roczne sprawozdanie finansowe, które przyjmowane jest przez 
Burmistrza Miasta Józefów. 

§13 

Odrębne przepisy określają zasady: 

a) ewidencji, planowania i sprawozdawczości 
b) tworzenia i wykorzystywania funduszy 
c) ustalania cen na świadczenie usług 
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Rozdział VII 

Nadzór i kontrola 

§14 

Nadzór nad działalnością ZO sprawuje Burmistrz Miasta Józefów. 

§15 

Kontrolę nad wykorzystaniem środków, których dysponentem jest ZO sprawuje 
Kierownik. 

§16 

Kontrolę wewnętrzną w ZO sprawują: Kierownik i Główny Księgowy. 

Rozdział VIII 

Postanowienie końcowe 

§17 

Zmiany i uzupełnienia statutu uchwala Rada Miasta Józefów.  


