UCHWAŁA NR XXXIV/383/2010
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie: zmiany statutu Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pawłowicach
oraz wprowadzenia tekstu jednolitego statutu
Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 9, lit. h ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 17. Statutu Gminnego
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1.
Zmianę tekstu jednolitego statutu Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pawłowicach, uchwalonego
uchwałą Rady Gminy Pawłowice nr XXXIII/434/2006 z dnia 24 marca 2006 roku, w ten sposób, że:
1. w § 2. statutu słowa:
„...zakładu budżetowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2005r. Nr 249, poz. 2104)...”
zastępuje się słowami:
„...samorządowego zakładu budżetowego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) ...”;
2. dodaje się do § 5.:
„...oraz teren innych gmin w zakresie uzyskanego zezwolenia na prowadzenie działalności”;
3. § 8. statutu otrzymuje brzmienie:
Zakład stosuje zasady wynagradzania zgodnie z przepisami dotyczącymi pracowników samorządowych;
4. § 12. statutu otrzymuje nowe brzmienie:
1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240). Gospodarka finansowa realizowana jest według zasad
obowiązujących samorządowe zakłady budżetowe.
2. Zakład prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego obejmującego przychody, w tym
dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan
należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem jednostki samorządu
terytorialnego.
3. uchyla się punkt 3.
§ 2.
Wprowadza się tekst jednolity statutu Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
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§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2010 roku.

Przewodniczący Rady
mgr Franciszek Dziendziel
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/383/2010
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 22 czerwca 2010 r.
Statut samorządowego zakładu budżetowego
pn. „Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji”
Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§ 1.
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pawłowicach, zwany dalej Zakładem, został utworzony uchwałą
Rady Gminy Pawłowice Nr XXXIII/434/2006.
§ 2.
Zakład jest jednostką organizacyjną Gminy Pawłowice na zasadach samorządowego zakładu budżetowego
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157) utworzony
w celu wykonywania zadań określonych w niniejszym statucie.
§ 3.
Siedziba Zakładu mieści się w Pawłowicach, przy ulicy Adama Mickiewicza 28A.
§ 4.
Zakład nie posiada osobowości prawnej.
§ 5.
Terenem działania Zakładu jest Gmina Pawłowice oraz teren innych gmin w zakresie uzyskanego zezwolenia
na prowadzenie działalności.
§ 6.
1. Dyrektora, który kieruje Zakładem, zatrudnia po przeprowadzeniu postępowania konkursowego Wójt Gminy
Pawłowice.
2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora Zakładu wykonuje Wójt Gminy Pawłowice.
§ 7.
Organizację, zasady funkcjonowania Zakładu określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Wójta
w drodze zarządzenia.
§ 8.
Zakład stosuje zasady wynagradzania zgodnie z przepisami dotyczącymi pracowników samorządowych.

Rozdział II.
Zadania Zakładu
§ 9.
Przedmiotem działania Zakładu jest realizacja zadań w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
kanalizacji sanitarnej, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, a w szczególności:
- zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
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- zbiorowe odprowadzanie ścieków,
- eksploatacja, konserwacja, wykonywanie i remonty urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- realizacja zadań inwestycyjnych własnych i w ramach przyznanej dotacji celowej,
- usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych,
- wykonywanie usług dla ludności w zakresie wykonywania podłączeń wodociągowo – kanalizacyjnych,
- wydawanie warunków technicznych podłączeń do sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej,
- uzgadnianie i opiniowanie projektów technicznych,
- pełnienie nadzorów branżowych,
- opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego,
- nadzór i kontrola nad jakością odprowadzanych ścieków,
- wnioskowanie w sprawie rozwoju infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej,
- opracowywanie projektów budowy i remontów urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Zakład może prowadzić działalność gospodarczą związaną z w/w zakresem zadań.
Rozdział III.
Realizacja zadań własnych Zakładu
§ 10.
Zakład realizuje zadania wynikające z prowadzonej działalności oraz realizuje politykę zatrudnienia i płac
w granicach rocznego planu finansowego.
Rozdział IV.
Mienie zakładu
§ 11.
Zakład gospodaruje majątkiem przekazywanym mu odrębną uchwałą Rady Gminy na zasadach określonych
w tej uchwale oraz zapewnia jego prawidłową eksploatację i ochronę.
Rozdział V.
Zasady gospodarki finansowej Zakładu
§ 12.
1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240). Gospodarka finansowa realizowana jest według zasad
obowiązujących samorządowe zakłady budżetowe.
2. Zakład prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego obejmującego przychody, w tym
dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan
należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem jednostki samorządu
terytorialnego.
§ 13.
Zakład odpłatnie wykonuje określone w statucie zadania, pokrywając koszty swej działalności z przychodów
własnych oraz dotacji z budżetu gminy, ustalonej w uchwale budżetowej.
§ 14.
Zakład posiada i dysponuje samodzielnie odrębnym rachunkiem bankowym w banku wybranym zgodnie
z ustawą prawo zamówień publicznych.
§ 15.
Dyrektor Zakładu organizuje i zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie systemu kontroli w ramach obowiązku
nadzoru.
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§ 16.
Zakład stosuje w planowaniu, rachunkowości, ewidencji i sprawozdawczości zasady określone w odrębnych
przepisach.

Przewodniczący Rady
mgr Franciszek Dziendziel
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