
Regulamin Organizacyjny 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach 

  

  

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

  

§ 1 

  

Regulamin organizacyjny określa wewnętrzną organizację i zadania Zakładu Gospodarki Komunalnej w 

Wojkowicach, tryb pracy, ogólne obowiązki i kompetencje Dyrektora Zakładu oraz obowiązki i uprawnienia 

pracowników. 

  

§ 2 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1.Regulaminie - należy przez to rozumieć regulamin organizacyjny  Zakładu Gospodarki Komunalnej w 

Wojkowicach. 

2.Zakładzie - należy przez to rozumieć Zakład Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach. 

3.Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach.  

4.Głównym księgowym - należy przez to rozumieć Głównego księgowego Zakładu Gospodarki Komunalnej 

w Wojkowicach. 

  

§ 3 

  

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach jest jednostką organizacyjną Miasta Wojkowice, utworzoną 

na podstawie uchwały Nr IX.85.2015 Rady Miasta Wojkowice z dnia 29 czerwca 2015 r. w formie 

samorządowego zakładu budżetowego. 

  



§ 4 

  

Siedziba Zakładu mieści się w Wojkowicach przy ul. Jana III Sobieskiego 290a.  

  

§ 5 

  

Terenem działania Zakładu jest miasto Wojkowice.  

  

§ 6 

  

Zakład nie posiada osobowości prawnej i jest jednostką organizacyjną Miasta Wojkowice.  

W stosunkach cywilno-prawnych reprezentuje go Dyrektor. 

  

ROZDZIAŁ 2. 

Zadania Zakładu i zasady gospodarki finansowej. 

  

§ 7 

  

Przedmiotem działalności Zakładu jest realizacja na terenie Gminy Wojkowice zadań o charakterze 

użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb 

ludności w zakresie: 

  

1. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, 

2. utrzymania porządku i czystości w Gminie, 

3. utrzymania zieleni, parków, lasów komunalnych,  

4. utrzymania i eksploatacja gminnych dróg, ulic i placów,  

5.prowadzenia targowiska miejskiego. 



  

§ 8 

  

1.Zakład prowadzi gospodarkę na zasadach samorządowego zakładu budżetowego.  

2.Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy, który jest tworzony 

i zatwierdzany zgodnie z rozdziałem 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w 

sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów 

budżetowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 241, poz. 1616 ze zm.).  

3.Zasady wynagradzania i premiowania pracowników Zakładu reguluje Regulamin wynagradzania dla 

pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach. 

  

ROZDZIAŁ 3. 

Struktura organizacyjna Zakładu i wewnętrzne zasady funkcjonowania.  

  

§ 9 

  

1.Całokształtem działalności Zakładu kieruje Dyrektor Zakładu.  

2.Dyrektora zatrudnia Burmistrz Miasta Wojkowice. 

3.Nadzór nad zakładem sprawuje Burmistrz Miasta Wojkowice lub osoba przez niego upoważniona.  

4.Dyrektora Zakładu podczas jego nieobecności zastępuje osoba przez niego upoważniona.  

5.Pracowników Zakładu zatrudnia, przeszeregowuje oraz zwalnia Dyrektor Zakładu.  

6.Funkcjonowanie Zakładu odbywa się na zasadzie podległości służbowej, podziału czynności 

i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.  

7.Zakład składa się z działów, sekcji i biur. Zakres działań poszczególnych działów, sekcji i biur określa 

załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, stanowiący jego integralną część. 

8.Schemat organizacyjny Zakładu określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, stanowiący jego 

integralną część. 

  



ROZDZIAŁ 4. 

Ogólny zakres obowiązków i uprawnień pracowników. 

  

§ 10 

  

Podstawowym zadaniem Dyrektora Zakładu jest zarządzanie całokształtem działalności Zakładu,  

w sposób zabezpieczający uzyskanie optymalnych wyników.  

Do zadań i uprawnień Dyrektora Zakładu należy: 

1.Zarządzanie Zakładem i reprezentowanie go na zewnątrz.  

2.Podejmowanie w zakresie działalności Zakładu samodzielnych decyzji i ponoszenie odpowiedzialności za 

nie. 

3.Nadzorowanie gospodarki finansowej Zakładu oraz ponoszenie odpowiedzialności  

za prawidłowe jej prowadzenie. 

4.Prowadzenie polityki kadrowej zakładu. 

5.Określanie szczegółowego zakresu czynności dla podległych pracowników.  

6.Zapewnienie i ponoszenie odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa i higieny pracy  

w Zakładzie. 

7.Realizacja uchwał Rady Miasta i zarządzeń Burmistrza Miasta w sprawach dotyczących Zakładu.  

8.Ustanowienie zastępstwa na czas swojej nieobecności.  

9.Wydawanie zarządzeń, poleceń oraz instrukcji organizacyjnych i porządkowych. 

  

§ 11 

  

Główny księgowy kieruje biurem administracyjno-księgowym. 

Do obowiązków głównego księgowego należy: 

1.Prowadzenie rachunkowości Zakładu, 

2.Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, 



3.Dokonywanie wstępnej kontroli: 

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,  

b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych 

i finansowych. 

4.Sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych, sprawozdań 

o wydatkach strukturalnych oraz sprawozdań z operacji finansowych. 

5.Opracowywanie projektów planów finansowych Zakładu.  

6.Bieżąca analiza kosztów i przychodów Zakładu. 

7.Prowadzenie rozliczeń z budżetami jednostek samorządu terytorialnego oraz budżetem państwa,  

8.Terminowe regulowanie zobowiązań zakładu. 

9.Nadzór nad terminowym egzekwowaniem należności Zakładu. 

10.Nadzorowanie prawidłowości oraz rzetelności przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji składników 

majątku zakładu. 

11.Prowadzenie rozliczeń z pracownikami wynikających ze stosunku pracy oraz sporządzanie deklaracji, 

informacji i sprawozdań w tym zakresie. 

12.Organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów księgowych.  

13.Przestrzeganie i prawidłowe stosowanie obowiązujących przepisów prawa.  

  

§ 12 

  

Do obowiązków pracowników należy: 

1.Sumienne i terminowe wykonywanie zadań służbowych. 

2.Właściwe rozplanowanie i organizacja pracy według przydzielonego zakresu obowiązków,  

3.Stałe usprawnianie wykonywanej pracy poprzez postęp organizacyjny, techniczny,  

i ekonomiczny, a także stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.  

4.Przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp i p.poż.  

5.Dbałość o ład i porządek na stanowisku pracy oraz na terenie Zakładu.  



6.Dbałość o narzędzia pracy i powierzone mienie. 

7.Dbałość o dobre stosunki międzyludzkie. 

  

§ 13 

  

1.Szczegółowe określenie zadań pracowników regulują imienne zakresy czynności, obowiązków 

i uprawnień pracowników na poszczególnych stanowiskach. Zakresy czynności mogą ulegać zmianom, 

stosownie do dokonywanych przez Dyrektora Zakładu usprawnień organizacyjnych. 

2.Czas pracy, sprawy porządku i dyscypliny pracy pracowników Zakładu określa Regulamin Pracy Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach. 

3.Z pracownikami, którym powierzono mienie zakładu do zwrotu lub z obowiązkiem rozliczenia, zawiera się 

umowy oraz przyjmuje oświadczenie materialnej odpowiedzialności za ewentualne niedobory.  

  

  

ROZDZIAŁ 5. 

Podpisywanie dokumentów i pism. 

  

§ 14 

  

1.Do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Wojkowice w zakresie działalności Zakładu upoważniony 

jest Dyrektor Zakładu jednoosobowo. 

2.Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, do jej skuteczności 

potrzebna jest kontrasygnata głównego księgowego budżetu lub osoby przez niego upoważnionej.  

  

§ 15 

  

1.Dyrektor Zakładu podpisuje w szczególności: 

a) pisma wynikające ze stosunku pracy, 



b) zarządzenia, polecenia służbowe, 

c) pisma kierowane do władz administracyjnych oraz odbiorców wody, dostawców ścieków i odpadów,  

d) pisma zastrzeżone do podpisu Dyrektora Zakładu odrębnymi decyzjami lub mające ze względu na swój 

charakter specjalne znaczenie, 

e) pełnomocnictwa, 

f) umowy, z zastrzeżeniem § 13 pkt. 2. 

2.Pisma przedkładane do podpisu Dyrektorowi Zakładu lub głównemu księgowemu powinny być uprzednio 

parafowane przez odpowiedzialnego pracownika, w uzasadnionych przypadkach przez obsługę prawną 

Zakładu. 

  

ROZDZIAŁ 6. 

Postanowienia końcowe. 

  

1.Dyrektor Zakładu jest odpowiedzialny za zapoznanie pracowników z postanowieniami Regulaminu 

Organizacyjnego. 

2.Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym dokonuje Dyrektor Zakładu w formie zarządzenia. 

3.Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.  

 


