OBWIESZCZENIE Nr 19/2013
RADY GMINY ZBLEWO
z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXXV/289/2006 Rady Gminy Zblewo z dnia 31 stycznia 2006 r.
w sprawie nadania Statutu Zakładowi Komunalnemu Gminy Zblewo
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) ogłasza się tekst jednolity uchwały
Nr XXXV/289/2006 Rady Gminy Zblewo z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi
Komunalnemu Gminy Zblewo zmienionej:
1) uchwałą Nr XXV/231/09 Rady Gminy Zblewo z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniającą uchwałę Nr
XXXV/289/2006 Rady Gminy Zblewo z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi
Komunalnemu Gminy Zblewo
- zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia.
2. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Janusz Trocha
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ZAŁĄCZNIK do Obwieszczenia Nr 19/2013
Rady Gminy Zblewo
z dnia 28 marca 2013 r.

Uchwała Nr XXXV/289/2006
Rady Gminy Zblewo
z dnia 31 stycznia 2006 r.
w sprawie nadania Statutu Zakładowi Komunalnemu Gminy Zblewo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Zblewo nadaje Statut
Zakładowi Komunalnemu Gminy Zblewo.

STATUT

ZAKŁADU KOMUNALNEGO GMINY ZBLEWO
§ 1.
Zakład Komunalny Gminy Zblewo został utworzony na podstawie „Aktu o utworzeniu Zakładu Komunalnego
Gminy Zblewo”, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Zblewo Nr XXXII/269/2005 z dnia 29 listopada 2005 r.
§ 2.
Zakład Komunalny Gminy Zblewo, zwany dalej Zakładem, jest gminnym zakładem budżetowym.
§ 3.
Zakład działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami),
2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104)
3) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późniejszymi
zmianami),
4) uchwały Rady Gminy Zblewo Nr XXXII/ 269/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. - Akt o utworzeniu Zakładu
Komunalnego Gminy Zblewo,
5) ustaw i przepisów wykonawczych do ustaw mających zastosowanie do zakładów budżetowych oraz
obowiązujących Zakład ze względu na przedmiot działalności,
6) uchwał Rady Gminy Zblewo związanych z działalnością Zakładu,
7) niniejszego Statutu.
§ 4.
1. Zakład ma siedzibę w Zblewie, ul. Pinczyńska 40, 83 - 210 Zblewo, woj. pomorskie.
2. Zakład działa na terenie Gminy Zblewo.
§ 5.
Przedmiotem działalności Zakładu jest:
1) zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
2) administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym,
3) administrowanie gminnym wysypiskiem śmieci.
§ 6.
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Szczegółowym przedmiotem działalności Zakładu jest:
1) zarządzanie siecią wodociągową na terenie Gminy, w tym:
a) realizacja budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych,
b) bieżące utrzymanie, remonty i konserwacja istniejącej sieci wodociągowej,
c) likwidacja zbędnych podłączeń wodociągowych,
2) prowadzenie całokształtu prac związanych z eksploatacją sieci wodociągowej, a w szczególności:
a) bieżąca kontrola i obsługa urządzeń,
b) zapewnienie stałej sprawności technicznej i technologicznej urządzeń,
c) zapewnienie dostawy wody o należytej jakości w sposób ciągły i niezawodny,
d) zawieranie umów na dostarczanie wody z osobami, których nieruchomości zostały przyłączone do sieci i
które wystąpiły z wnioskiem o zawarcie umowy,
e) wydawanie warunków technicznych przyłączania do wodociągu budynków mieszkalnych i gospodarczych,
f) dokonywanie odbiorów przyłączy wodociągowych do budynków i wystawianie potwierdzeń,
3) ustalanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia Radzie Gminy,
4) zarządzanie siecią kanalizacyjną i oczyszczalnią ścieków na terenie Gminy, w tym:
a) bieżąca kontrola i obsługa urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi,
b) zapewnienie stałej sprawności technicznej i technologicznej urządzeń,
c) likwidacja zbędnych podłączeń kanalizacyjnych,
d) bieżące odprowadzanie ścieków,
e) określenie czasu przyjmowania ścieków i przestrzegania terminów zrzutu ścieków oczyszczonych w
nawiązaniu do technologii oczyszczania,
f) opracowywanie taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków i przedstawianie ich do zatwierdzenia Radzie
Gminy,
g) zawieranie umów dotyczących opłat za ścieki wprowadzane do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych i na
oczyszczalnię ścieków,
h) wydawanie warunków technicznych przyłączania do kanalizacji budynków mieszkalnych,
i) dokonywanie odbiorów przyłączy kanalizacyjnych do budynków i wystawianie potwierdzeń,
j) przestrzeganie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie
komunalne,
k) prowadzenie ewidencji użytkowników gminnej sieci wodociągowej i gminnej sieci kanalizacyjnej.
5) administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym, obejmujące w szczególności:
a) bieżące utrzymanie i konserwację lokali,
b) dokonywanie napraw,
c) usuwanie awarii i jej skutków,
d) dokonywanie corocznych ocen stanu technicznego lokali i na tej podstawie planowanie oraz wykonywanie
remontów po uzgodnieniu zakresu robót z Wójtem Gminy,
e) prowadzenie książki obiektów budowlanych,
f) zapewnienie zrzutu ścieków,
g) naliczanie opłat za najem lokali oraz windykacja należności w terminach określonych w umowach najmu,
6) kontrola wykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązku utrzymania czystości, porządku i właściwej
gospodarki ściekowej,
7) administrowanie gminnym wysypiskiem śmieci obejmujące w szczególności:
a) przyjmowanie śmieci i wydawanie potwierdzeń przyjęcia,
b) niwelacja wysypiska i przykrywanie,
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8) wykonywanie innych usług na zlecenie.
§ 7.
Zakład może prowadzić usługi dla ludności oraz innych podmiotów.
§ 8.
1. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.
2. Kierownika Zakładu Komunalnego Gminy Zblewo zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Zblewo.
3. Zatrudnienie Kierownika Zakładu Komunalnego następuje zgodnie z ustawą o pracownikach
samorządowych.
4. Wójt Gminy dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Kierownika Zakładu.
5. W razie nieobecności Kierownika Zakładu lub niemożliwości okresowego pełnienia przez niego
obowiązków, Zakładem kieruje i reprezentuje go upoważniony przez kierownika pracownik Zakładu.
6. Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta.
7. Do czynności przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa konieczne jest dalsze pełnomocnictwo
w formie wymaganej dla tych czynności.
8. Kierownik zatrudnia i zwalnia pracowników Zakładu i dokonuje, w stosunku do nich czynności w sprawach
z zakresu prawa pracy.
9. Zasady wynagradzania Kierownika i pracowników określają odrębne przepisy.
10. Wynagrodzenie Kierownika ustala Wójt Gminy, a pracowników Kierownik Zakładu - na podstawie
odrębnych przepisów, o których mowa w ust. 9.
§ 9.
Kierownik Zakładu w szczególności:
1) kieruje bieżącymi sprawami Zakładu oraz reprezentuje go na zewnątrz,
2) podejmuje w zakresie działania Zakładu i udzielonego mu pełnomocnictwa samodzielnie decyzje i ponosi za nie
odpowiedzialność,
3) realizuje uchwały Rady Gminy i zarządzenia Wójta Gminy w zakresie objętym działaniem Zakładu,
4) wnioskuje do Rady Gminy i Wójta Gminy w sprawach dotyczących zakresu działania zakładu,
5) w ramach czynności zwykłego zarządu i udzielonego mu pełnomocnictwa dopełnia i przestrzega obowiązków
wynikających z przepisów prawa,
6) nadzoruje gospodarkę finansową Zakładu oraz ponosi odpowiedzialność za prawidłowe jej prowadzenie,
7) prowadzi samodzielnie politykę kadrową Zakładu,
8) prowadzi i odpowiada za dyscyplinę pracy i przestrzeganie praw pracowniczych,
9) określa szczegółowy przydział zadań dla pracowników Zakładu,
10) zapewnia i odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w Zakładzie,
11) prowadzi w Zakładzie funkcjonalną kontrolę wewnętrzną.
§ 10.
1. Zakład:
1) odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania,
2) pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5,
2. Do przychodów własnych, o których mowa w ust. 1 pkt.2, nie zalicza się dochodów z najmu i dzierżawy
oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących składników majątkowych Gminy.
3. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje
z budżetu, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i
koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem.
4. Zakład może otrzymywać z budżetu Gminy dotacje przedmiotowe.
5. W zakresie określonym w odrębnych przepisach Zakład może otrzymywać dotację podmiotową lub dotację
celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

Id: 2ecc9a7e-5c89-47d1-9075-c8e2c67ff7eb. Podpisany

Strona 4

6. Dotacje dla Zakładu nie mogą przekroczyć 50% kosztów jego działalności.
7. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 6 nie dotyczy dotacji inwestycyjnych oraz dotacji otrzymywanych w
związku z realizacją projektu lub zadania współfinansowanego ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych lub Funduszu Spójności Unii Europejskiej.
8. Zakład wpłaca do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych, ustalone na koniec okresu
rozliczeniowego.
9. W planie finansowym Zakładu mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku w przypadku realizowania
wyższych od planowanych przychodów i kosztów, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do
budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.
10. Rada Gminy może upoważnić Kierownika Zakładu do dokonywania innych niż określone w ust. 9 zmian w
planie finansowym w ciągu roku, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani
zwiększenia dotacji z budżetu.
§ 11.
1. Mienie Zakładu stanowią nieruchomości Gminy oddane mu w trwały zarząd oraz ruchomości, w które został
wyposażony lub które nabył w toku działania.
2. Majątek Zakładu jest własnością Gminy Zblewo.
3. Kierownik Zakładu odpowiada za powierzone mienie i stan majątkowy Zakładu.
§ 12.
Zakład posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
§ 13.
Rada Gminy i Wójt Gminy dokonują kontroli działalności Zakładu w zakresie jej zgodności z prawem, rzetelności,
celowości i gospodarności.
§ 14.
Zmiana postanowień Statutu wymaga zachowania trybu, określonego dla jego uchwalenia.
§ 15.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa.
§ 16.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
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