UCHWAŁA NR X/184/15
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 28 lipca 2015 r.
w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych”
w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. „Zakład Usług Komunalnych”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz
art. 12 ust. 1 pkt 2, art. 16 ust. 1, 3, 5, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146,
poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Z dniem 01 października 2015 r. stawia się w stan likwidacji w celu przekształcenia
w jednostkę budżetową samorządowy zakład budżetowy pn. „Zakład Usług Komunalnych” zwany
dalej zakładem budżetowym.
2. Na likwidatora wyznacza się Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych.
3. Czynności likwidacyjne obejmują:
1) przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów zgodnie z przepisami ustawy
o rachunkowości, w tym ustalenie należności i zobowiązań oraz stanu środków obrotowych
i majątku trwałego znajdującego się w użytkowaniu zakładu budżetowego,
2) zamknięcie rachunków bankowych i ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy
o rachunkowości,
3) sporządzenie bilansu zamknięcia zakładu budżetowego.
4. Termin zakończenia likwidacji ustala się na dzień 31 grudnia 2015 roku.
§ 2. Z dniem 01 stycznia 2016 roku tworzy się jednostkę budżetową pn. „Zakład Usług
Komunalnych” zwany dalej jednostką budżetową.
§ 3. Mienie znajdujące się w użytkowaniu likwidowanego zakładu budżetowego według stanu na
dzień likwidacji przejmuje jednostka budżetowa.
§ 4. 1. Należności i zobowiązania likwidowanego zakładu budżetowego według stanu na dzień
likwidacji przejmuje jednostka budżetowa.
2. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym zakładu budżetowego według stanu na dzień
likwidacji podlegają wpłacie na rachunek bankowy Gminy Szczecin.
3. Bilans zamknięcia likwidowanego zakładu budżetowego jest bilansem otwarcia jednostki
budżetowej.
§ 5. Jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie
o finansach publicznych.
§ 6. Pracownicy likwidowanego zakładu budżetowego na podstawie art. 231 stają się z dniem
utworzenia jednostki budżetowej pracownikami tej jednostki.
§ 7. Zakres działania oraz zasady funkcjonowania jednostki budżetowej określa statut, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.
§ 9. Traci moc uchwała Nr LII/1368/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 października 2010 r.
w sprawie reorganizacji zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych oraz zmiany
i uchylenia niektórych uchwał
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin
Artur Szałabawka
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Załącznik do Uchwały Nr X/184/15
Rady Miasta Szczecin
z dnia 28 lipca 2015 r.
STATUT Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie – jednostki budżetowej Gminy Miasto
Szczecin
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie zwany dalej „ZUK” jest jednostką budżetową
Gminy Miasto Szczecin.
2. ZUK ma swoją siedzibę w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125A, zaś obszarem jego działalności
jest Gmina Miasto Szczecin.
3. Nadzór nad działalnością statutową ZUK sprawuje Prezydent Miasta Szczecin.
4. ZUK działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318,
z 2014 r. poz. 379, 1072),
2) ustawy z dnia 19 grudnia 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938,
1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532),
3) niniejszego Statutu,
4) innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Rozdział 2.
Przedmiot i zakres działania
§ 2. Przedmiotem działania ZUK jest świadczenie usług komunalnych należących do zadań
własnych Gminy Miasto Szczecin w zakresie:
1) zieleni gminnej i zadrzewień,
2) lasów miejskich
3) cmentarzy komunalnych,
4) utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania
odpadów, w tym:
a) utrzymania punktów zbiórki odpadów problemowych,
b) utrzymania szaletów publicznych,
c) opróżniania pojemników na odchody zwierzęce,
d) utrzymania składowisk komunalnych w fazie poeksploatacyjnej zgodnie z wymogami ochrony
środowiska oraz prowadzenie prac zabezpieczających środowisko przed niekorzystnym
oddziaływaniem składowisk, w tym likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów,
e) nadzorowania i kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska przed odpadami na
zasadach określonych w odrębnych przepisach,
5) prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt,
6) prowadzenia Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec,
7) utrzymania kąpielisk miejskich oraz Kompleksu Rekreacyjnego „Arkonka”,
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8) utrzymania fontann miejskich i rowów melioracyjnych będących własnością Gminy Miasto
Szczecin,
9) prowadzenia wszelkiej działalności, w tym remontów i inwestycji, na mieniu komunalnym
otrzymanym w związku z realizacją zadań własnych Gminy Miasto Szczecin wskazanych w pkt 18 lub występowania w roli Inżyniera Kontraktu bądź Inwestora Zastępczego w przypadku
realizacji powyższych zadań przez Urząd Miasta Szczecin.
Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie ZUK
§ 3. 1. ZUK kieruje oraz reprezentuje na zewnątrz Dyrektor zatrudniany i zwalniany przez
Prezydenta Miasta Szczecin.
2. Dyrektor ZUK działa jednoosobowo w ramach pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta
Miasta Szczecin.
3. Do wykonywania czynności przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa ogólnego
wymagane jest pełnomocnictwo szczególne.
4. Szczegółową strukturę organizacyjną ZUK oraz zakres działania poszczególnych wewnętrznych
jednostek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny ustanawiany zarządzeniem Dyrektora
ZUK, podlegający zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Szczecin.
5. ZUK jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy, w imieniu którego czynności z zakresu
prawa pracy dokonuje Dyrektor ZUK.
6. Dyrektor ZUK jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników ZUK w rozumieniu
przepisów Kodeksu pracy.
7. Dyrektor odpowiada za organizację oraz należyte funkcjonowanie kontroli zarządczej w ZUK.
8. ZUK podlega kontroli zewnętrznej dokonywanej przez jednostki i organy do tego uprawnione.
Rozdział 4.
Gospodarka finansowa
§ 4. 1. ZUK prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach
publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej ZUK jest roczny plan dochodów i wydatków, zwany „planem
finansowym”.
3. Plan finansowy zatwierdza Prezydent Miasta Szczecin po zaopiniowaniu przez Skarbnika
Miasta Szczecin i po weryfikacji przez właściwą jednostkę organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin
w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.
4. Działalność ZUK finansowana jest z budżetu Gminy Miasto Szczecin.
5. ZUK pokrywa swoje wydatki z budżetu Gminy Miasta Szczecin, a uzyskane dochody
odprowadza na rachunek Gminy Miasto Szczecin.
6. ZUK prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. ZUK posiada odrębny rachunek bankowy.
8. ZUK może występować o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, spoza budżetu Gminy
Miasto Szczecin, przedstawiając w tym celu stosowne projekty.
Rozdział 5.
Gospodarowanie mieniem
§ 5. 1. Mienie ZUK jest mieniem komunalnym.
2. Jednostka otrzymuje majątek po zlikwidowanym samorządowym zakładzie budżetowym pn.
Zakład Usług Komunalnych.
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3. ZUK gospodaruje powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie,
prowadzi remonty i inwestycje tego mienia.
Rozdział 6.
Prawa i obowiązki pracowników ZUK
§ 6. 1. Prawa i obowiązki pracowników ZUK i pracodawcy, związane z organizacją i porządkiem
w procesie pracy w jednostce, określają:
1) kodeks pracy,
2) ustawa o pracownikach samorządowych,
3) regulamin pracy ustalany przez Dyrektora ZUK.
2. Pracownicy ZUK posiadają status pracowników samorządowych.
Rozdział 7.
Postanowienia końcowe
§ 7. 1. Dyrektor ZUK ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.
2. W odniesieniu do spraw nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy
prawa określone w § 1 oraz inne właściwe przepisy prawa.
3. Zmiany w Statucie uchwala Rada Miasta Szczecin.
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