
UCHWAŁA NR 305.XXIII.2019

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie nadania Statutu Centrum Usług  Komunalnych w Częstochowie

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(jt. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1815, 1696, 1309) w związku z art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 2245)

RADA MIASTA CZĘSTOCHOWY
uchwala:

§ 1. Nadaje się Statut Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Częstochowy

Zbigniew Niesmaczny
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Załącznik do uchwały Nr 305.XXIII.2019

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Statut Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie

DZIAŁ I.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1.   Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie, zwane dalej „CUK”, jest jednostką organizacyjną 
Gminy Miasta Częstochowy, nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

2. Siedzibą i terenem działania CUK jest miasto Częstochowa.

§ 2. Nadzór nad działalnością CUK sprawuje Prezydent Miasta Częstochowy.

§ 3. CUK działa na podstawie przepisów prawa:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

4) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

5) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

6) ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody;

7) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;

8) niniejszego Statutu.

DZIAŁ II.
Przedmiot działalności

§ 4. Podstawowym przedmiotem działalności CUK jest wykonywanie zadań własnych Gminy 
obejmujących:

1) przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usług w zakresie, w jakim 
funkcjonuje jednostka;

2) nadzorowanie i kontrolowanie zadań realizowanych przez podmioty realizujące usługi;

3) rozliczanie finansowe podmiotów realizujących usługi;

4) utrzymanie czystości i porządku w gminie:

a) tworzenie i nadzorowanie funkcjonowania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na 
terenie Gminy z wyłączeniem stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów;

b) wyposażanie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy i wchodzących w zakres gminnego 
systemu gospodarowania odpadami w worki i pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów 
komunalnych oraz utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie technicznym, zapewniającym 
prawidłową realizację usługi gromadzenia, odbioru i transportu odpadów komunalnych;

c) prowadzenie Biura Obsługi Klienta, w ramach którego mieszkańcy Gminy będą mogli realizować 
czynności, jakie wynikają z obowiązujących na terenie Gminy uchwał w zakresie systemu 
gospodarowania odpadami oraz będą mogli składać wnioski, uwagi i reklamacje dotyczące realizacji 
usługi;

d) usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania 
zlokalizowanych na terenach gminy tzw. „dzikich wysypisk”;
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e) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania 
odpadami komunalnymi;

5) pielęgnację zieleni gminnej:

a) utrzymywanie czystości i porządku w mieście na terenach zielonych stanowiących własność Gminy 
przeznaczonych do użytku publicznego;

b) prowadzenie działań pielęgnacyjnych w zakresie zieleni gminnej;

c) usuwanie skutków gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

DZIAŁ III.
Organizacja wewnętrzna

§ 5. 1.  Działalnością CUK kieruje Dyrektor, który reprezentuje je na zewnątrz.

2. Dyrektora CUK zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Częstochowy.

3. W przypadku długiej, usprawiedliwionej nieobecności Dyrektora CUK, trwającej powyżej 30 dni, CUK 
może kierować osoba wyznaczona przez Prezydenta do pełnienia obowiązków Dyrektora CUK.

4. Dyrektor CUK działa jednoosobowo wykonując z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy 
zwykły zarząd. Do działań wykraczających poza zakres zwykłego zarządu wymagane jest odrębne 
pełnomocnictwo.

5. Dyrektor CUK podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

6. Dyrektor CUK jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w CUK pracowników 
i wykonuje uprawnienia pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

7. Dyrektor CUK ustala organizację wewnętrzną CUK w formie regulaminu organizacyjnego.

8. Regulamin organizacyjny wraz ze schematem organizacyjnym, który określa strukturę i szczegółowy 
przedmiot działalności CUK zatwierdza Prezydent Miasta Częstochowy.

9. Dyrektor CUK wydaje zarządzenia w sprawach dotyczących funkcjonowania CUK.

10. Dyrektor CUK udziela pełnomocnictwa pracownikom zgodnie z właściwością.

DZIAŁ IV.
Gospodarka finansowa i mienie

§ 6. 1.   CUK prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych 
w ustawie o finansach publicznych i dysponuje samodzielnie rachunkami bankowymi.

2. Pobrane dochody CUK odprowadza na rachunek dochodów budżetu Gminy Miasta Częstochowy.

3. Podstawę gospodarki finansowej CUK stanowi roczny plan dochodów i wydatków, zwany planem 
finansowym, który zatwierdza Dyrektor CUK.

4. CUK prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 7. 1.   Mienie CUK jest własnością Gminy Miasto Częstochowa.

2. CUK zobowiązane jest do gospodarowania mieniem z należytą starannością, a w szczególności 
właściwego jego wykorzystania, prowadzenia ewidencji i prowadzenia okresowych inwentaryzacji, 
dokonywania umorzeń i przeszacowań oraz zapobiegania dekapitalizacji.
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