
UCHWAŁA NR 742/XLII/21 
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA 

z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 152/XLVI/02 Rady Gminy i Miasta Węgliniec z dnia  
27.02.2002r. zmieniającej statut Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu, przyjęty uchwałą nr 

78/XXI/95  Rady Gminy i Miasta Węgliniec w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą 
Zakład Usług Komunalnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372, z późn. zm.), art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), Rada Miejska Węglińca uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr 152/XLVI/02 Rady Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 27.02.2002r. 
zmieniającej statut Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu, przyjęty uchwałą nr 78/XXI/95 Rady Gminy 
i Miasta Węgliniec w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych 
otrzymuje brzmienie jak załącznik 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec. 

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego                      
i wchodzi w życie 14 dni od jej opublikowania z mocą obowiązująca od 01 stycznia 2022r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Marek Wawrzynek 

 
 
  

UZSADNIENIE 

Stosownie do art. 18 ust.2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające 
w zakresie działania gminy w tym tworzenie, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych 
gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenie ich w majątek. 

Zmiany w statucie Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu spowodowane są reorganizacją, 
spowodowana przejęciem części zadań wykonywanych przez Zakład Usług Komunalnych przez Urząd 
Gminy i Miasta w Węglińcu. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 
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                                                                                                                        Załącznik do uchwały nr 742/XLII/21 

                                                                                                                        Rady Miejskiej Węglińca 

                                                                                                                        z dnia 30 listopada 2021 r. 

 

STATUT 

ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH 

w Węglińcu 
 

 

 

ROZDZIAŁ I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

§ 1  
 

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Węglińcu w skrócie „ZUK” zwany dalej „Zakładem” 

jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy i Miasta Węgliniec.  

2. Terenem działalności Zakładu jest obszar Gminy i Miasta Węgliniec.  

3. Zakład nie posiada osobowości prawnej.  

4. Reorganizacja lub likwidacja Zakładu przewidziana jest postanowieniami Uchwały Rady 

Miejskiej Węglińca, do której kompetencji należy także zatwierdzenie statutu.  

 

§ 2 
 

Zakład działa na podstawie:  

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. 

zm). 

2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.). 

3. Ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o Gospodarce Komunalnej (Dz. U. z 2021r poz. 679).  

4. Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r., poz. 2028). 

4. Niniejszego statutu. 

5. Innych przepisów powszechnie obowiązujących.  

 

§ 3 
 

Siedziba zakładu mieści się w Węglińcu przy ul. Partyzantów 8. 

 

§ 4 
 

Nadzór nad Zakładem sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec.  

 

 

ROZDZIAŁ II  

PRZEDMIOT DZIAŁANIA ZAKŁADU  

 

§ 5 
 

Przedmiotem działania Zakładu jest zaspakajanie potrzeb publicznych w zakresie usług 

komunalnych. Do podstawowych zadań Zakładu należy:  
 

1. utrzymanie i eksploatacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy, 

2. usuwanie awarii sieci wodociągowej, 
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3. prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą wody, pobieranie opłat za ścieki, 

4. eksploatacja i utrzymanie oczyszczalni ścieków, 

5. utrzymanie w stałej sprawności przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej, 

6. prowadzenie spraw związanych z odbiorem i oczyszczeniem ścieków, 

7. prowadzenie dokumentacji technicznej sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych, 

8. wykonywanie remontów przekazanego majątku, szczególnie sieci wodociągowej do zaworu 

głównego i sieci kanalizacyjnej do ostatniej studzienki na przykanaliku, 

9. przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych związanych z zakresem działania Zakładu, 

10. zarządzanie zbiornikami wodnymi, ujęciami wodnymi, terenami wodonośnymi, 

komunalnymi ciekami wodnymi i innymi urządzeniami wodnymi, 

11. wykonywanie zadań powierzonych przez organy gminy w zakresie administrowania                                   

i utrzymania cmentarzy komunalnych, 

12. wykonywanie innych zadań poleconych przez Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec. 

 

 

ROZDZIAŁ III  

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ZAKŁADEM  

 

§ 6 
 

1. Dyrektor Zakładu zarządza Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz.  

2.  Dyrektor Zakładu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu 

przez Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec. Do czynności przekraczających zakres  

pełnomocnictwa potrzebna jest każdorazowo zgoda Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec.  

3. Wobec Dyrektora Zakładu czynności z zakresu prawa pracy, w tym nawiązywanie 

 i rozwiązywanie stosunku pracy wykonuje Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec.  

4. W przypadku nieobecności Dyrektora spowodowanej urlopem, chorobą lub sprawowaniem 

opieki nad chorym członkiem rodziny obowiązki jego pełni osoba upoważniona na piśmie 

przez Dyrektora.  

 

§ 7 
 

Dyrektor Zakładu zatrudnia głównego księgowego oraz innych pracowników 

administracyjnych i fizycznych niezbędnych do realizacji zadań statutowych.  

 

§ 8 
 

Strukturę organizacyjną Zakładu oraz zakres zadań pracowników na poszczególnych 

stanowiskach pracy określa Wewnętrzny Regulamin Organizacyjny nadawany w drodze 

Zarządzenia Dyrektora Zakładu, po uprzednim jego zatwierdzeniu przez Burmistrza Gminy                  

i Miasta Węgliniec. 

 

ROZDZIAŁ IV  

GOSPODARKA FINANSOWA I MIENIE ZAKŁADU 

 

§ 9 
 

1. Zakład zarządza powierzonym mu majątkiem stanowiącym mienie komunalne zgodnie             

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

2. Podstawą gospodarki finansowej samorządowego zakładu budżetowego jest roczny plan 

finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności                                          
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zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem jednostki samorządu 

terytorialnego. 

3. Kierownik zakładu zaciąga zobowiązania finansowe do kwot określonych w planie 

finansowym.  

4. Zakład prowadzi obsługę finansowo – księgową oraz posiada odrębny rachunek bankowy. 

5. Zakład prowadzi rachunkowość zgodnie z ustalonym planem kont oraz sporządza 

sprawozdanie finansowe na podstawie przepisów o rachunkowości.  

6. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Zakładu z budżetem gminy sprawuje Skarbnik Gminy. 

7. Roczne sprawozdanie finansowe Zakładu zatwierdza Burmistrz. 

8. Zakład sporządza i przedkłada organom Gminy sprawozdania ze swej działalności                     

w terminach i zakresie określonym odrębnymi przepisami. 

 

 

ROZDZIAŁ V  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

§ 10 
 

1. Dyrektor Zakładu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszego statutu.  

2. Wszystkie zmiany w statucie dokonuje się uchwałą Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza 

Gminy i Miasta Węgliniec.  

 

3. Zakładowe regulaminy wewnętrzne nie mogą naruszać postanowień niniejszego statutu.  

4. Statut wchodzi w życie z dniem wskazanym w uchwale Rady Miejskiej Węglińca. 
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