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   Załącznik 

do Uchwały Nr 
Rady Gminy Mierzęcice 
z  dnia……………………

Statut 
Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej 

w Mierzęcicach

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1. 1.  Gminny  Zakład  Gospodarki  Wodnej  i  Komunalnej  w Mierzęcicach,  zwany dalej
„Zakładem”  jest  jednostką  organizacyjną  Gminy  Mierzęcice  funkcjonującą  w  formie
samorządowego zakładu budżetowego.  
2. Zakład może używać nazwy skróconej „GZGWiK Mierzęcice”.
3. Zakład działa według obowiązujących na obszarze Rzeczypospolitej  Polskiej  przepisów
prawnych.
§ 2. 1. Siedziba  Zakładu  mieści się w Mierzęcicach.  
2. Terenem działania Zakładu jest  Gmina Mierzęcice. 
3. Zakład nie posiada osobowości prawnej.

ROZDZIAŁ II
Przedmiot i zakres działania

§  3.  Przedmiotem  działania  Zakładu  jest  zaspokojenie  zbiorowych  potrzeb  mieszkańców
w zakresie:

1) zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków, 
2) opracowanie  planów  i  programów  rozbudowy  urządzeń  wodociągowych

i  kanalizacyjnych  w  celu  zapewnienia  dostaw  wody  i  odprowadzania  ścieków
w sposób ciągły i niezawodny,

3) ujmowanie,  uzdatnianie,  zakup  i  dostarczanie  wody  oraz  eksploatacja  urządzeń
niezbędnych dla tej działalności,

4) zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody,
5) nadzór i kontrola nad jakością wydobytej wody i odprowadzanych ścieków zgodnie

z pozwoleniami wodnoprawnymi,
6) konserwacja,  remonty  bieżące  i  modernizacja  urządzeń  wodociągowych

i kanalizacyjnych,
7) wykonanie  usług  w  zakresie  podłączeń  odbiorców  do  urządzeń  wodociągowych

i kanalizacyjnych,
8) wydawanie ogólnych i technicznych warunków podłączeń do sieci wodociągowych

i kanalizacyjnych,
9) opiniowanie planów zagospodarowania i projektów technicznych, zawieranie umów

z odbiorcami usług, 
10) pobieranie opłat od odbiorców usług, 
11) instalacja wodomierzy głównych,



12) odbiór ścieków samochodem ascenizacyjnym,
13) porządkowanie dróg i terenów gminnych,
14) pielęgnacja gminnych terenów zielonych,
15) odpłatne wykonywanie usług odpowiadających profilowi działalności Zakładu.

 
 

ROZDZIAŁ III
Mienie i gospodarka finansowa 

§  4.  1.  Mienie  Zakładu  jest  mieniem  komunalnym  należącym  do  Gminy  Mierzęcice
przekazanym Zakładowi.
2. Zakład wykonuje wszelkie uprawnienia w stosunku do przekazanego mienia z  wyjątkiem
uprawnień przysługujących właścicielowi.
§ 5. Zakład prowadzi działalność finansową na zasadach określonych dla samorządowych 
       zakładów budżetowych.
§ 6. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach 
       publicznych.
       1. Podstawą gospodarki finansowej zakładu jest roczny plan finansowy, obejmujący 
           przychody i rozchody oraz stan środków obrotowych i rozliczenie z budżetem.
       2. Zakład stosuje w planowaniu, ewidencji finansowej i sprawozdawczości dla  
           poszczególnych rodzajów przychodów i kosztów podziałki przewidziane w  
           klasyfikacji dochodów i wydatków  budżetowej.

3. Plan finansowy zakładu zatwierdza Dyrektor z zachowaniem kwot wpłat do budżetu,
    dotacji z budżetu, wynagrodzeń i innych wydatków, których wysokość określona  
    została na podstawie odrębnych przepisów.
4. Dyrektor może dokonywać zmian w planie wydatków w ciągu roku w przypadku  
    realizowania wyższych przychodów i wydatków pod warunkiem, że nie spowoduje to  
    zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.
5. Zakład pokrywa koszty swej działalności z przychodów własnych.
6. Rada Gminy może przyznać dotację dla realizacji zadań statutowych i inwestycyjnych 
    z budżetu Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§  7. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.
§  8. Przychodami zakładu są;

1) wpływy z działalności wymienionej w § 3 statutu oraz przychody z innych prawnie  
      dopuszczalnych źródeł.
2) dotacje z budżetu Gminy.
3) wpływy z darowizn od osób fizycznych i prawnych.

ROZDZIAŁ IV
Organizacja Zakładu

§  9.  1.  Zakładem  kieruje  i  reprezentuje  na  zewnątrz  Dyrektor  Zakładu.
2. Wójt Gminy zatrudnia i zwalnia Dyrektora Zakładu, oraz wykonuje wobec niego czynności
z zakresu prawa pracy.
3. Dyrektor Zakładu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez
Wójta Gminy.
4. Dyrektor Zakładu zatrudnia i zwalnia pracowników Zakładu.
5.  Dyrektor  nadzoruje  realizację  całości  zadań  Zakładu  i  odpowiada  za  ich  prawidłowe
wykonanie.



6.   Dyrektor Zakładu wykonuje obowiązki pracodawcy wobec pracowników Zakładu.    
7.  Strukturę  organizacyjną  Zakładu  określa  regulamin  organizacyjny  ustalony  przez
Dyrektora Zakładu i zatwierdzony przez Wójta Gminy.
 
§ 10. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Wójt Gminy.

                                

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11. Zmiany niniejszego statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
 
 
                                              


