
RADY GMMY 1 MIASTA IZRICA KUJAWSKA 
z dnia 29 grudnia 2010 rvku 

mieniaj~ca statut Zakladu Gospodarki Komunalnej i Wodociagbw w lzbicy Kujawskiej . 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o smorqdzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z p6iniejszymi zrnianarni), art. 16 ust. 2 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Q hansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 

poiniejzymi mianami) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z 20 gmdnia 1996 r. o gospodarce 

komunalnej @z. U z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z pbiniejsqmi mimami) 

Rada Gminy i Miasta 

9 1. W statucic ZaMadu Gospodarki Komunalnej i Wodociagbw w Ezbicy Kujawskiej 

stanowiqcym zakqcznik do uchcvaiy Radp Gminy i Miasta Izbica Kuj awska Nr W47107 z 

dnia 27 wrzednia 2007r. wprowadza siq nastepujqce miany w 8 12: 

I)" w ust. 2 dodzje siq pkt, 8 w bmieniu:  
rekompensaty otriymywane z bud2em Gmi ny" 

2) ust. 3 otmymuje b d e n i e :  

1) WysokoSC dotacji i rekompensat, o ktbrych mowa w ust. 2 okreSIa Rada Gminy i Miasta 
Izbica Kujawska". 
2) WysokoSk rekompensaty nie rno* przekroczy~ kwoty odpowiadajqcej wynikowi 
finansowemu netto, kt6ry rownowa2ny jest  sumie wplywbw, pozy t~mych  czy negatywnych, 
jakie wyphianie z o b o w i m a  z tytulu Swiadczenia ushg publicznych wywiera na koszty i 
przychody Zddadu. W&w ten oceniany jest przez posbmanie stanu, w ktbryrn 
zo bowiqzanie z tyhh Swiadc~enia ushrg pubEicmych jes t  wypelniane, ze stanern, j ctki 
istnidby w przypadku niewypelniania zobowipnia z twu Swiadczenia ushg publicmych. 
3) Wprowadza siq nastqpujqce zasady ewidencji przychod6w i kosztbw zwiqzanych z ushgq 
publicmq. 
43 Do przychod6w osiqgniqtych w z w i v k u  z uslugq publicmq zaliczme sq przychody 
bezpeirednio do tyczqce ushgi publicznej oraz ptzychody pozo stale. Przychodami 
bezpoSrednia dotycqcymi ushgi publicznej sa, przychody z tytulu odbiom nieczystoici 
stalych. Do przychodbw pozostdych osiagniqtych w zwiqzku z uslugq publicznq zaIiczane sa, 
inne przychodp uzyskanc w wyniku wykorzystywania majqtku zwivanega ze swiadczeniem 
uslugi publicznej w gospodarce odpadami a nie bqdqce przychodami z tytulu adbioru 



nicczystoSci. Pmchody pozostale obejrnujq takie pmychod y finansowe - w plzpad ku gd y 
do ich uzyskania doszIo dziqki wykorzystaniu majatku z\.iiqmego ze Swiadczeniem uslug 
publicznej w gospodarce odpadami, w tym takie dotacje przedrniotowe zwiqzane z uslugq 
publicma 
5 )  Do przychodbw pozostdych osiaagniet?;ch w nvi@ z ushga publicznq zaliczane sa talcie 
przychody wsp6lne dla dzidalnoSci publicme-i oraz pozostalej dziddnoici gospodarczej 
Zaktadu uzyskane w wyniIcu gospodarowania majatkiem sh2acym do ogolnego zamdzania 
Zakladem w cqSci proporcjonalnej do udziahr kosztbw poniesionych w m5qku s ushgq 
pub1 icznq w sum ie kosztow zwiqzanych bezpogrednio z uslugmi Swiad czonymi pzez Zaklad 
porrmiejszonymi o koszty utrqrnan i a budyn k ~ w -  kornunalnych. 
6) Dokumentarni ir6dIowyni identyfikujacyni uzyskane przychod_v sq wystawione i 
uzyskane pwxx Zaklad f a h ~  VAT, no5 ksiegow-e7 \n7ewm~trule polcceni a ksi ego wani a oraz 
wyciqgi bankowe - w przypadku uzq-skania pq-chodbw finansow~ch. 
T )  Do kosztbw m:iqmych z rea1izacJ~ uslugi publicznej zaliczane sq koszty be.zpoSrednio 
dotyczqce uslugi publicmej oraz koszty pozostale. Do kosztbw bezpogrednich dotyczqcych 
ushgi publicznej sq w-szeI kie koszty dotycz~ce gospodarow-ani a rnajqtkiem bezposrednio 
zwiqzmyrn ze Swiadczeniem uslugi publicmej, w szczegblnoSci koszty amortyzacji rnajatku, 
zuiycia rnateriat6w i energii oraz paliw, ushg obcych w tJrm napraw i konserwacji rnajqtku, 
optat i podatk6w oraz wynagrodzeii w a z  s naszutami pracownik6w Zaktadu zwipnych  
bezpoSrednio ze Swiadczeniern ushrgi pzlblicznej, kos* finansowe ibezpogrednio miqzane z 
majqtkiern wykorzystywanyrn ze Swiadczeniem uslugi publicznej. 
Z kosztbw amortyzacj i maj qtku w;7lqczone sq koszty amortyzacj i maj atku przekazanego w 
zwiqzku z realizacjq ushgi pub1iczne.i. 
8) Do kosztow pozostalych zwiqzanych z realizacjq usiugi pub1 icznej saliczane sq koszty 
og6lne zarzqdsani a Zakladem. w szczeg6lnoSci kosz ty arnnrt yzacj i mai qtku shkqcego do 
zarzqdzania zakladem. zuiycia materia36w i energii: uslug. oplaf i podatkdw, wynagrodzeli 
wraz z narzutami pracownikow w sposbb og61ny zarzqdzajacych przedsiqbiorsnvem oraz 
pozostde koszty rodzajowe. Roszty og6lne zwiqkszajq koszty pozostalc Swiadczcnia ushgi 
pubIicznej u- czqGci proporcjonalnej do udziah koszt6w poniesionych w zwiqzku z uslugq 
publicznq w sumie kosztow zwiqzanych bezpoSrednio z uslugmi Swiadczonymi przez Zaklad 
pomniejszongrmi o koszty utrqmania budynkow komunalnych. 
9) Dokumentmi ir6dlowyrni identyfikujqcymi poniesione koszty bezpo9rednie s.q otrzy mane 
oms wystawione przez Zaklad faktwy VAT. rachunki, noty ksiqgowe, wewnetrme polecenia 
ksiqgowania, listy plac oraz wyciqgi bankowe - w przypadku poniesienia koszt6w 
finansowych. 
10) Koszty Swiadczenia uslugi publicznej poniesione przcz Zaktad i wykazane w wy liczeniu 
rekompensaty porownywane sq z kosztarni Swiadczenia tej ushgi jakie poniosloby 
przedsiqbiorstwo Sredniej wielkoSci. prawidlowo zarzqdzme i odpowiednio wyposa2one w 
majqtek pozwalajqcy na spehienie nalozonych wymoghw ushtugi u2ytecznoSci publicznej. z 
uwzglqdnieniem przychodbw zwiqzanych z Swiadczeniem tych uslug i rozsqdnego zysku 
wynikajqcego z wykonywania zobowiqzania. 
W przypadku, gdy sumaryczne koszty Swiadczenia ushgi  publicznej poniesi one przez ZaIciad 
przebaczajq wyliczone surnaryczne kossty Swiadczenia tej ushgi jalcic poniosloby 
przedsiqbiorstwo Sredniej wielkoici, wbwczas w wyliczeniu wartoSci rckornpensaty 
uwzglqdniane sq sumarycme koszty Swiadczenia tej ushgi jakie poniosloby przedsiqbiorstwo 
iredniej wielkogci. 
1 I )  Aby oblicqC wynik finansowy netto, Gmina kiemje siq nastqpujqcym systemem 
obliczajqc: 
a) Koszty poniesione w zwiqzku z ushgq publicznq (+) 
b) Koszty operacyjne (bez amortyzacji) 
c) Amortyzacj a (z wylaczeniem amorty zacj i prze kazanego maj qtku) 
d) OdsetE zaplacone (uzyskane) 



e )  Pozostale koszty 
f) Podatek dochodowy 
g)  Przychody uzyskane w zwiqzku z uslugqpublicznq (-) 
h) Przychody bezpo9rednio dotyczqce ushgi publicznej 
i) Odsetki uzyskane 
j) Pornstale pnychody 
k) Wart056 przekazanych imych skladnikow rnajqtkowych rwiqsmnych z uslugqpublicm~ do 
kt6rych nie majq dostep inni przedsiebiorcy 
1) Dotacia przedmiotowa zwiqzana z uslugq puhf icznq 
10 ~ a r t d ~ ~  odpisbw amortyzacyj nych przekazanego maj qtku i-) 
rn)Rozsqdny zysk (+) 
n) blkulacja rozsafintgo zysku 
o) Kapital wlasny na poczqtku okresu 
p) Kapital wlasny na koniec okresu 
r) Stopa zwrotu z kapitalu wlasnego - 6% 
s)  Rozsqdny zysk = [3x(1+2)/2] 
t)Wynik Gnansowy netto = naIeina rekompensata 
12) Poprzez kapital wlasny s h 2 ~ c y  do kalkulacji rozsqdnego zysku rommie sic czqSk 
kapitddfunduszu wlasnego Jednostki proporcjonalna, do udziah wartoSci netto majqtku 
mivanego ze iwiadczeniem uslug publicmy ch w gospodarce odpadam i w caI kowitej 
wartoici netto majqtktku Sednostki. 
13) Sktadnik majqttkolvy przekaqwany nieodplatnie Zaadowi w zwia$cu ze Swiadczcnicm 
przez niego ushg publicznyc h powinien zostat u\vz~l~dniony przy obliczaniu rekompensaty. 
Wartoit przekazancgo majatku pornniejsza wartoSd. rckompensaty poprzcz wartoid odpisciw 
amortyzacyjn ych. 
13) Przekazywane Zakadowi n- miazku ze iwiadczeniem przez niego uslug p~~blicznych 
skladniki rnajatkowe. jeil i nie majq do nich na r6~11ych zasadach dostqpu (rzeczywistego Iub 
potencjalnego) inni przedsiqbiorcy dzia+aj%cy na dmym rynku, stanowiq czeSC rekompensaty. 
15) Udoaqpniane Zakladowi, w zwiqzku ze iwiadczeniem przez niego ustug publicznych, 
skladniki rnajatkowe, jeSli majc do nich na rbwnych zasadach dostqp (rzeczywisty i 
potencjalny) inni przedsiebiorcp dziahjqcy na danym rynku (np. droga publiczna), nie 
stanowiq czqici rekompensaty . 
16) Przekzmie przez &in? rekornpensaty dla Zakladu w formie dotacji odbywa siq zgadnie 
z zasadami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Reguly dotyczqce 
obliczania wysokoSci rekompensaty stosuje siq do Zak3adu odpowicdnio w zakrcsie zgodnym 
z przepisami regu1ujqcymi gospodarkq finansowa, zakladu bud2etowego. 
17) WielkoSC rekompensaty bqdzie weryfikowana przez Gminq w okresach rocmych w 
oparciu o dane finansowe roku poprzedniego, 
18) Zaklad tv terminie do 3 1 stycznia kai.dego roku. za rok poprzedni, przeka2e do Urn@ 
Miejskiego pelne rozliczenie otrzyrnanqi rekompcnsaty , Wraz z rozliczenicrn otrzq-manej 
rekompensaty przekazane zostana dokurnenty stanowiqce podstawe do jej naliczenia, w 
szczeg6ln~Sci zestaw-ienia przychodbw i koszt6w dotyczqc;c?fch ushrgi pubIicznej z ksiqg 
rachunkowych ZakIadu. Zestawienia te zawieraC musm, co na-jrnniej dane o sumarycme o 
lqcznej sumie przychoddfw i kosztbw danego rodzaju w d a n p  roku obrachmkouyn oraz 
dane szczcgolowe dotyczace wart09ci poszczegblnych przychod6w i kosztow. dat ich 
poniesienia oraz idenflkacjq dokumentu 2rbdIowego stanowi~cego ich podstawe. 
1 9 )  Rekomptnsaty udzielone z budietu jcdnostki samorzadu terytorialnego wykorzystane 
niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienaleinie lub w nadm i emej wyso kosci podlegaj q 
zwotowi do hudietu jednostki samorzaPu terytorialnego zgodnie z art. 251 i 252 u s t a  z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. a finansack publicznych." 

4. Wydatkami sa koszty i inne wydatki nie bedace kosztami. 



2 Wykonanie uchwaly powierra sig BurmishLowi Grniny i Miasta 

5 3. Uchwda wchodsi w wcie z dniern p d j ~ c i a .  



Uzasadnienie uchwaly 

W art. 7 ust. 1 ustawy. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 

pbiniejszymi zrnianami) zawarty jest katalog zadan wlasnych gminy w zakresie zaspokajania 

zbiorowych potrzeb wsp6lnoty samorzqdowej. Dotyczy on r6wniez m.in. utrzymania 

czystoici porzqdku oraz urzqdzeli sanitamych, uysypisk i uniekszkodliwiania odpad6w 

komunalnych. 

W prawie wspblnotowym dofinansowanie z wlaiciwych program6w operacyjnych 

grninnych projektbw zwiqzanych z instalacjami u1 gospodarce odpadami stanowi realizacjq 

cel6w i obowiqzkbw nalokonych przez dyrektywy 2006/12/WE, 1999J3 1 WE oraz 

1994/62!WE. 

Osiagniqcie celhw nalozonych przez dyrektywy w wyrniarze krajowym wymaga 

dofinansowania ze irodk6w UE. 

Grnina realimje swoje zadania w sektorze odpadowym w formie samorzqdowego 

zakladu budietowego. ktory ma obowiqzek Swiadczenia uslug publicznych. W celu 

prawidlowej realizacj i obo~viqzku Swiadczenia ushg publicznych konieczne jest czqsto 

zapewnienie odpowiednich warunkow, aby mog'iyby one wykonywane na odpowiednim 

poziomie. 

k i n a  albo operator (ZGKiW) moze ubiegac siq o dofinmsowanie realizacji projektu 

z okreSlonego programu operacyj nego. 

Dofinansowanie jest udzielane na podstawie urnowTr. Jego rnaksymalna nysokoSC 

Iiczona jako udzial irodk6w pochodz+cy ch z budietu Unii Ewopej skiej okreSlaja, wlaSciwe 

programy opesacyjne oraz reguly obliczania rekornpensaty zgodne z rozdzialem 1 0 

Wytycznych MRIC z dnia 2 marca 2010 r. w zakresie regut dofinansowania z program6w 

operacyjnych podmiotbw realizujqcych obowiqzek Swiadczenia uslug publicznych w ramach 

zadab wlasnych jedoostek samorzqdu terytorialnego w gospodarce odpadami. Wklad wlasny 

moie by6 zapewniony z budzetu wlaiciwej j.s.t. Powyzsze wytyczne odnoszq sie do 

,,Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 - 20 13" 

Projekty o dofinansowanie w ramach program6w operacyjnych mogq obejmowad 

dostosocvanie iirnkcjonowmia istniejqcych skladowisk odpad6w do obowiqzujqcych 

przepi sbw. 

W tym przypadku ekreilone przepisy prawa regulujq kwestie zwiqzane z rekultywacjq 

wysypiska odpadbw w Naczachowie. Mo2liwoSC uzyskania wsparcia finansowego z fundusq? 

ewopejskich pozwolila na zloienie projektu na to zadanie. 



8 2. Wykonanie uchwaly powierza sic Burmistrzowi Gminy i Miasta 

5 3. Uchmla wchodzi w @tie z dniem podjecia. 


