UCHWAŁA NR XII/109/2019
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia 26 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany nazwy Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz wprowadzenia nowego
brzmienia statutu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami) po uzyskaniu
pozytywnej opinii Komisji Działalności Społecznej oraz Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. Dotychczasową nazwę samorządowego zakładu budżetowego „Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji”
zmienić na „Wodociągi Pawłowice”.
§ 2. Wprowadza się nowe brzmienie statutu Wodociągów Pawłowice w brzmieniu stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady
Andrzej Szaweł
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Załącznik

do

uchwały

Rady

Nr

Gminy

XII/109/2019
Pawłowice

z dnia 26 listopada 2019 r.
Statut Wodociągów Pawłowice
ROZDZIAŁ I.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Wodociągi Pawłowice, zwany dalej „Zakładem” jest jednostką organizacyjną Gminy Pawłowice
działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami).
2. Siedziba Zakładu mieści się w Krzyżowicach przy ul. Orlej 11.
3. Zakład działa na terenie Gminy Pawłowice oraz na terenie innych gmin w zakresie uzyskanego zezwolenia
na prowadzenie działalności.
ROZDZIAŁ II.
Organizacja Zakładu
§ 2. 1. Dyrektora, który kieruje Zakładem i reprezentuje Zakład na zewnątrz, zatrudnia Wójt Gminy Pawłowice.
2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora wykonuje Wójt Gminy Pawłowice.
3. Dyrektor działa jednoosobowo, w granicach udzielonych przez Wójta Gminy Pawłowice pełnomocnictw
i upoważnień.
§ 3. Strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania Zakładu określa regulamin organizacyjny
zatwierdzony zarządzeniem Wójta Gminy Pawłowice.
§ 4. Zakład jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy, a czynności z zakresu prawa pracy
wykonuje Dyrektor.
ROZDZIAŁ III.
Zadania Zakładu
§ 5. 1. Przedmiotem działania Zakładu jest realizacja zadań własnych Gminy w zakresie wodociągów
i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, a w szczególności:
1) zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
2) zbiorowe odprowadzanie ścieków,
3) oczyszczanie ścieków,
4) eksploatacja, konserwacja, wykonywanie i remonty urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
5) realizacja zadań inwestycyjnych własnych i w ramach przyznanej dotacji celowej,
6) usuwanie awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy,
7) wykonywanie usług
kanalizacyjnych,

dla

ludności

w zakresie

wykonywania

projektów

i podłączeń

wodociągowo

8) wydawanie warunków technicznych podłączeń do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
9) uzgadnianie i opiniowanie projektów technicznych,
10) pełnienie nadzorów branżowych,
11) opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
12) nadzór i kontrola nad jakością odprowadzonych ścieków i dostarczanej do odbiorców wody,
13) wnioskowanie w sprawie rozwoju infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej,
14) opracowanie projektów budowy i remontów urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
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15) opracowanie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
16) opracowanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, złożenie do organu
regulacyjnego wniosku o zatwierdzenie taryfy,
17) opracowanie wieloletniego
kanalizacyjnych.

planu

rozwoju

i modernizacji

urządzeń

wodociągowych

i urządzeń

2. Zakład realizuje powierzone mu zadania poprzez świadczenie ogólnie dostępnych usług służących
zaspokojeniu zbiorowych potrzeb ludności.
3. Zakład może prowadzić działalność gospodarczą związaną z zakresem zadań wymienionych w ust. 1.
ROZDZIAŁ IV.
Mienie Zakładu
§ 6. 1. Mienie Zakładu stanowi część mienia komunalnego Gminy Pawłowice.
2. Zakład gospodaruje majątkiem dla realizacji celów związanych z działalnością statutową Zakładu.
3. Obowiązkiem Zakładu jest prawidłowe gospodarowanie mieniem oraz ochrona tego mienia.
ROZDZIAŁ V.
Zasady gospodarki finansowej Zakładu
§ 7. 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w przepisach dotyczących
gospodarki finansowej samorządowych zakładów budżetowych.
2. Zakład stosuje w planowaniu, rachunkowości, ewidencji i sprawozdawczości zasady określone w odrębnych
przepisach, z uwzględnieniem zasad szczególnych dotyczących samorządowych zakładów budżetowych.
3. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy.
§ 8. Zakład odpłatnie wykonuje określone w statucie zadania, pokrywając koszty swojej działalności
z przychodów własnych oraz dotacji z budżetu gminy, ustalonej w uchwale budżetowej.
§ 9. Zakład posiada i dysponuje samodzielnie odrębnym rachunkiem bankowym.
§ 10. Dyrektor Zakładu organizuje i zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie systemu kontroli w ramach
obowiązku nadzoru.
ROZDZIAŁ VI.
Przepisy końcowe
§ 11. Zmiana statutu wymaga uchwały Rady Gminy Pawłowice.
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