Załącznik do uchwały
                                                                                           Nr L / 245 / 06
                                                                                           Rady Gminy Pacanów
                                                                                           z dnia 30 sierpnia 2006 r.

                                                             Statut
            Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych
                                     w Pacanowie

Rozdział I
Postanowienia ogólne
                                                                        § 1 
	Zakład Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie  zwany dalej „ Zakładem” jest jednostką organizacyjną Gminy Pacanów.

Jest Zakładem budżetowym i mają do niego zastosowanie przepisy dotyczące zakładów budżetowych.

                                                                           § 2 

	Zakład działania na podstawie:


	Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami );

Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. Nr 9  poz. 43 z 1997 r. z późniejszymi zmianami );
	Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr z 2005r Nr 249  
       póz. 2104 z późn. zm)
	Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. Nr 76  poz. 694 z 2002 r. z późniejszymi zmianami );
	Ustawy z dnia 07. czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków ( Dz. U. Nr 72 poz. 747 z dnia 13 lipca 2001r. );

Uchwały Rady Gminy z dnia 25 czerwca 1995 r. w sprawie utworzenia Zakładu.
Innych przepisów dotyczących jednostek organizacyjnych.

	Zakład nie posiada osobowości prawnej.
	Przekształcenia w inną formę organizacyjno prawną, łączenia i likwidacji Zakładu dokonuje Rada Gminy na wniosek Wójta.


Rozdział II

Siedziba i zakres działania

§ 3

Siedziba Zakładu znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Pacanowie ul. Radziwiłłówka 2
                                                                            
§ 4
I.
Zakład Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie powołany jest do realizacji zadań wynikających z planów rozwoju gospodarczego gminy Pacanów oraz dla zaspokajania społecznych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie obsługi technicznej a w szczególności:

      1.   budowę, utrzymanie i eksploatacji obiektów i sieci wodociągowej, oraz zapewnienie  
            stałej dostawy wody.
	rozbudowę, utrzymanie i eksploatacji oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji, oraz stały odbiór ścieków.

	nadzór i kontrola nad ilością i jakością dostarczanej wody oraz odprowadzanych do kanalizacji ścieków

ochrona ujęć wody przed skażeniami
budowa, remonty, utrzymanie letnie i zimowe dróg, placów i chodników gminnych
konserwacja, utrzymanie porządku i czystości na gruntach należących do Gminy 
      ( place, park, skwery z  zielenią, targowisko ).
	wywóz i utylizacja nieczystości stałych

wywóz i utylizacja nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych
budowę i konserwację obiektów komunalnych

II. 
Zakład może podjąć działalność w innych rodzajach usług nie określonych w niniejszym statucie, z zakresu zadań własnych gminy, jeżeli będą one wynikały z zapotrzebowania społecznego. Decyzję o rozszerzeniu działalności podejmuje Kierownik Zakładu za zgodą Wójta Gminy.

§ 5

Zakład realizuje swoje zadania poprzez:
1. budowę, rozbudowę, konserwację i eksploatację ujęć wody i sieci wodociągowej
2. rozbudowę, konserwację i eksploatację oczyszczalni ścieków;
3. zapewnienie ciągłości i niezawodności usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania              
    ścieków;
4. zawieranie umów z właścicielami lub użytkownikami obiektów odprowadzającymi 
    ścieki;
	zawieranie umów z odbiorcami wody;

naliczanie opłat za wodę oraz odprowadzanie ścieków;
utrzymanie czystości i porządku na terenach w stosunku do których obowiązek ten spoczywa na Gminie;
analizę kosztów działalności gospodarki wodno – ściekowej;
ustalanie stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków w odniesieniu do analizy kosztów oraz przedkładanie Radzie Gminy do zatwierdzenia;
realizacja inwestycji i remontów:
- budowlanych
      - instalacyjnych, wodno – kanalizacyjnych
	wykonywanie usług transportowych oraz robót ziemnych


§ 6

Zakład swoją działalnością obejmuje teren Gminy Pacanów.


§ 7

Działalność prowadzona poza terenem Gminy Pacanów nie może być dotowana z budżetu Gminy Pacanów.

Rozdział III

Zarządzanie i administracja.

§ 8

1. Strukturę Zakładu określa Kierownik, mając na względzie prawidłową jego działalność.
2. Szczegółowy zakres działania Zakładu, podział czynności i odpowiedzialności             
    pracowników określa Kierownik.
  
§ 9

1. Zakładem zarządza Kierownik Zakładu i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Nawiązania i rozwiązania stosunku pracy z Kierownikiem dokonuje Wójt Gminy Pacanów, 
    który sprawuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Kierownika Zakładu.
3. Zatrudnienie Kierownika może nastąpić w drodze konkursu ogłoszonego przez Wójta    
    Gminy.
4. W przypadku nieobecności Kierownika funkcję tę pełni pracownik przez niego 
     wyznaczony.

§ 10

1. Wynagrodzenie pracowników Zakładu ustala Kierownik na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów   z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników  samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U.Nr 146 poz 1222 z późniejszymi zmianami );
2. Kierownik i pracownicy Zakładu powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych 
    stanowisk kwalifikacje.

Rozdział IV

Majątek i finanse.

                                                                       § 12

1. Zakład prowadzi samodzielna gospodarkę finansowo – księgową, zgodnie z przepisami  
    obowiązującymi w tym zakresie.
2. Zakład gospodaruje samodzielnie powierzonym mu mieniem.
                  
§ 13

Zakład:
a)	odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania.
b)	 pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych z zastrzeżeniem § 16 i § 17




§ 14
Do przychodów własnych o których mowa w § 13 lit. b nie zalicza się dochodów z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących składników majątkowych gminy.
§ 15
Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i rozchody oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem , sporządzony przez Kierownika Zakładu i zatwierdzony przez Wójta Gminy.
§ 16
Zakład  w celu wykonania nałożonych zadań innych niż przynoszące dochód może otrzymywać z budżetu gminy dotacje przedmiotowe.

§ 17
W zakresie określonym w odrębnych przepisach Zakład w celu wykonania nałożonych zadań innych niż przynoszące dochód może otrzymywać dotację podmiotową lub dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

§ 18
Dotacje dla Zakładu  nie mogą przekroczyć 50 % kosztów jego działalności.

§ 19
Ograniczenie, o którym mowa w § 18, nie dotyczy dotacji inwestycyjnych oraz dotacji otrzymywanych w związku z realizacją projektu lub zadania współfinansowanego ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

§ 20
Zakład  wpłaca do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych, ustalone na koniec okresu rozliczeniowego.

§ 21
W planie finansowym Zakładu mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku w przypadku realizowania wyższych od planowanych przychodów i kosztów, pod warunkiem że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu gminy ani zwiększenia dotacji z budżetu gminy.

§ 22
Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.
                                                                          

                                                                            § 23

Taryfy opłat za wodę i usuwanie nieczystości stałych i płynnych zatwierdza Rada Gminy na wniosek Kierownika Zakładu.

Rozdział V

Postanowienia końcowe.

                                                                             § 24

Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje  Wójt Gminy.

                                                                              

§ 25

Zakład obowiązany jest przedłożyć Wójtowi Gminy i Radzie Gminy w określonych przez nią terminach i zakresie, sprawozdania z realizacji zadań i uzyskiwanych wynikach ekonomicznych.

§ 26

Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 27

Przekształcenia w inną formę organizacyjno prawną, łączenia i likwidacji Zakładu dokonuje Rada Gminy w trybie określonym dla jego utworzenia .

§ 28

Zakład używa pieczęci finansowej, zawierającej w pełnym brzmieniu nazwę, adres siedziby 
i NIP.
                                     
ZAKŁAD USŁUG WODNYCH
I KOMUNALNYCH
28-133 Pacanów
ul. Radziwiłłówka 2, woj. świętokrzyskie
tel. (041) 376 54 03 fax. (041) 376 59 80
NIP PL 655-10-07-550 Regon 290602547

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Zbigniew Juda





























Uzasadnienie do Uchwała Nr L / 245 / 06
                                                                      Rady Gminy Pacanów
                                                                      z dnia 30 sierpnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie


          
 Nowa ustawa o finansach publicznych (art. 21. ust.2 i art. 238 ust. 3 Dz.U. Nr 249, poz. 2104)) nakłada obowiązek na organy stanowiące gminy nadania lub dostosowania statutów jednostek organizacyjnych gminy, które zajmują się gospodarką finansową realizując zadania publiczne gminy. Stąd potrzeba uchwalania nowego Statutu dla Zakładu Usług wodnych i Komunalnych w Pacanowie.


