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z dnia  17 lutego 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 

 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY SIEDLCE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Chodowie" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506), art. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712), 
art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada 
Gminy Siedlce uchwala, co następuje: 

§ 1.  
Tworzy się z dniem 1 kwietnia 2020 r. samorządowy zakład budżetowy pod nazwą 
„Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodowie" z siedzibą Chodowie, adres ul. Sokołowska 75, 
08-119 Chodów, zwany dalej Zakładem. 

§ 2.  
Przedmiotem działalności Zakładu jest wykonywanie zadań własnych Gminy Siedlce w zakresie: 
 

1) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi, 
2) dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 
3) utrzymania czystości i porządku, 
4) zieleni gminnej i zadrzewień, 
5) utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. 

§ 3.  
Źródła przychodów własnych Zakładu stanowią: 

1) przychody własne z odpłatnej działalności Zakładu, 
2) otrzymywane z budżetu Gminy Siedlce dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez 
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 

3) otrzymywane z budżetu Gminy Siedlce środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, 
inne niż wymienione w pkt 2, 

4) otrzymywane z budżetu Gminy Siedlce dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji, 

5) dotacje podmiotowe, 
6) środki finansowe pochodzące z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 
7) środki finansowe pochodzące ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych, 
8) odsetki pochodzące z lokat bankowych. 
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§ 4.  
1. Zakład otrzyma z budżetu Gminy Siedlce jednorazową dotację w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy 

złotych) na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe. 
2. Dotacja zostanie przekazana w terminie do 30 kwietnia 2020 r. 

§ 5.  
Zakład otrzyma w trwały zarząd nieruchomości stanowiące własność Gminy Siedlce, położone 
w miejscowości Chodów, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków pod numerami 878/7, 878/6 
o powierzchni 0,8576 ha, 07707 ha uregulowane w księdze wieczystej numer SI1S/00059040/0 

§ 6.  
1. Zwalnia się Zakład z wpłaty do budżetu Gminy Siedlce nadwyżki środków obrotowych, ustalonej na koniec 

okresu sprawozdawczego. 
2. Nadwyżkę środków obrotowych, ustalonych na koniec okresu sprawozdawczego Zakład przeznacza na 

działalność bieżącą. 

§ 7.  
Nie przewiduje się przekazywania Zakładowi z budżetu Gminy Siedlce środków finansowych wynikających 
z rozliczenia podatku od towarów i usług. 

§ 8.  
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. 

§ 9.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. 
 
  
 Przewodniczący Rady 

 
 

Andrzej Rymuza 
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