Teks jednolity przygotowany na potrzeby
Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu

STATUT
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
w Węglińcu
ROZDZIAŁ I
Postanowienia Ogólne

§1
Zakład Usług Komunalnych w skrócie „ZUK” z siedzibą w Węglińcu ul. Partyzantów 8,
zwany dalej „zakładem” jest jednostką organizacyjną Gminy i Miasta Węgliniec.

§2
Zakład działa na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności:
1. uchwały nr 78/XXII/95 Rady Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 14 grudnia 1995 r. w
sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych,
2. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155 poz. 1014
ze zm.)
3. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych
zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych,
gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów
rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa
pomocnicze jednostek budżetowych (Dz. U. nr 122 poz. 1333).

§3
Terenem działania Zakładu jest obszar Gminy i Miasta Węgliniec.

§4
Zakład jest zakładem użyteczności publicznej.

ROZDZIAŁ II
Przedmiot Działania Zakładu

§5
Celem i przedmiotem działania Zakładu jest gospodarowanie mieniem komunalnym i
świadczenie usług w tym zakresie, a w szczególności:
1. eksploatacja sieci wodociągowej w gminie Węgliniec,
( uchwała nr 115/XL/2001 Rady Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 29.08.2001 r.)

2. eksploatacja sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków w gminie Węgliniec,
( uchwała nr 115/XL/2001 Rady Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 29.08.2001 r.)

3. wykonywanie remontów przekazanego majątku, szczególnie sieci wodociągowej do
zaworu głównego i sieci kanalizacyjnej do ostatniej studzienki na przykanaliku,
4. zarządzanie i administrowanie obiektami i lokalami chyba, że wyraźnie zlecono je
innym podmiotom,
5. pobieranie opłat za wodę, ścieki, czynsze, centralne ogrzewanie i innych,
6. świadczenie usług remontowych i produkcyjnych na potrzeby Gminy,
( uchwała nr 115/XL/2001 Rady Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 29.08.2001 r.)

7. przygotowywanie i realizacja zadań inwestycyjnych związanych z zakresem działania
Zakładu,
8. świadczenie usług administracyjnych i księgowych innym podmiotom komunalnym,
9. wykonywanie innych usług na zlecenie Gminy,
10. zarządzanie zbiornikami wodnymi, ujęciami wodnymi, terenami wodonośnymi,
komunalnymi ciekami wodnymi i innymi urządzeniami wodnymi,
( uchwała nr 115/XL/2001 Rady Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 29.08.2001 r.)

11. eksploatacja szaletów miejskich
( uchwała nr 115/XL/2001 Rady Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 29.08.2001 r.)

12. zarządzanie parkingami, drogami gminnymi i wewnętrznymi oraz mostami i
przepustami na nich,
( uchwała nr 240/XXXVI/05 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 29.09.2005 r.)

13. zarządzanie targowiskami gminnymi,
14. utrzymanie czystości na placach, chodnikach, ulicach i drogach
( uchwała nr 126/XXI/04 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia23.04.2004 r.)

14a. zarządzanie ogrodami jordanowskimi i placami zabaw
( uchwała nr 240/XXXVI/05 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 29.09.2005 r.)

15. utrzymanie zieleni na placach, zieleńcach gminnych oraz pasach dróg,
( uchwała nr 126/XXI/04 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia23.04.2004 r.)

16. ustawianie nowych znaków i tablic drogowych oraz konserwacja i napraw istniejących
znaków drogowych.
( uchwała nr 126/XXI/04 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia23.04.2004 r.)

ROZDZIAŁ III
Organizacja i Zarządzanie Zakładem

§6
Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Zarząd Gminy i Miasta Węgliniec.

§7

1. Zakład nie posiada osobowości prawnej.
2. Zakładem kieruje Dyrektor, zatrudniony i zwalniany przez Zarząd Gminy i Miasta.
3. Dyrektor zarządza Zakładem, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi
odpowiedzialność za nie, reprezentuje Zakład na zewnątrz i jest uprawniony do
dokonywania samodzielnie czynności w imieniu Zakładu, a w szczególności do:
- ustalania organizacji Zakładu po uzgodnieniu z Zarządem Gminy i Miasta Węgliniec,
- zatrudniania, zwalniania i awansowania pracowników oraz podejmowania decyzji
płacowych wobec nich,
- podejmowania działań w celu wyegzekwowania należności za świadczone usługi
oraz umarzania ich w zakresie wynikającym z uchwały Rady Gminy Węgliniec,
- zatrudnianie i zwalnianie zastępcy dyrektora i głównego księgowego Zakładu po
uzgodnieniu z Zarządem Gminy i Miasta Węgliniec,
- samodzielnie składanie oświadczeń w zakresie oświadczeń praw i obowiązków
związanych ze statutową działalnością Zakładu,
- udzielania dalszych pełnomocnictw zastępcy dyrektora i głównemu księgowemu,
- udzielanie pełnomocnictw procesowych osobom zastępujących Zakład przed sądem i
innymi organami rozpoznającymi spory we wszystkich sprawach dotyczących
Zakładu,
4. Kontrolę wewnętrzną sprawuje dyrektor i zastępca dyrektora Zakładu.
5. Szczegółowy zakres działania, podział czynności, odpowiedzialność pracowników,
Zakresy działania komórek i stanowisk określa regulamin organizacyjny Zakładu i
schemat wprowadzony przez dyrektora Zakładu po uzgodnieniu z Zarządem Gminy i
Miasta.

§8
Mienie Zakładu jest mieniem Gminy i Miasta Węgliniec.

§9
Zastępca dyrektora i główny księgowy działają w ramach ustalonych przez dyrektora
zakresów czynności i ponoszą pełną odpowiedzialność wobec dyrektora.

ROZDZIAŁ IV
Gospodarka Finansowa Zakładu

§ 10
Zakład prowadzi samodzielną gospodarkę finansową jako zakład budżetowy, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

§ 11

Zakład funkcjonuje w oparciu o roczny plan dochodów i wydatków oraz plany rzeczowe
zatwierdzone przez Zarząd Gminy i Miasta.

§ 12
Dochodami Zakładu są: opłaty za wodę, ścieki, należności za wykonane usługi, dotacje i inne.

§ 13
Dochody Zakładu przeznaczone są w całości na pokrycie kosztów działalności Zakładu.

§ 14
Stawki opłat za wodę i ścieki ustala organ gminy wskazany w przepisach prawnych
powszechnie obowiązujących.

§ 15
Do wyłącznej kompetencji Zarządu Gminy i Miasta wobec Zakładu należy:
1. zatrudnianie i zwalnianie dyrektora,
2. dokonywanie okresowych ocen pracy dyrektora,
3. ustalanie kierunków działania Zakładu.

ROZDZIAŁ V
Postanowienia Końcowe

§ 16
W sprawach nie unormowanych statutem maja zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące.

§ 17
Zmiany statutu mogą być dokonywane uchwałą Rady Gminy i Miasta Węgliniec.

§ 18
Statut wchodzi w życie z dniem wskazanym w uchwale Rady Gminy i Miasta Węgliniec.

