
Załącznik do uchwały Nr XVIII/101/2020
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 17 stycznia 2020 r.

        STATUT
  Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych

       Rozdział 1.
  POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Zakład Usług Wodnych i Komunalnych, zwany dalej „Zakładem” jest jednostką organizacyjną 
gminy, utworzoną w formie samorządowego zakładu budżetowego.

§ 2.
1. Pełna nazwa zakładu brzmi: Zakład Usług Wodnych i Komunalnych.
2. Zakład obejmuje zasięgiem działania teren miasta i gminy Pilica, a jego siedzibą jest miasto
     Pilica.
3. Zakład nie posiada osobowości prawnej.

§ 3.
    Zakład działa w szczególności na podstawie:
1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)
2. ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 712)
3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z
    późn. zm.)
4. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
    odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1437)
5. ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z
    2019 r. poz. 2010, 2020)
6. niniejszego statutu
7. innych przepisów powszechnie obowiązujących

§ 4.
Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Pilica.

     Rozdział 2.
     PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 5.
1. Celem Zakładu jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej należących
     do zadań własnych.
2. Przedmiotem działalności Zakładu jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb
    mieszkańców Gminy w zakresie:

1) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków  
    komunalnych,
2) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
3) utrzymanie dróg, ulic oraz placów,
4) targowiska,
5) zieleni gminnej i zadrzewień,
6) prowadzenie szaletów publicznych,



7) monitoring zamkniętego składowiska,
8) zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów,
9) prowadzenie w imieniu i na rzecz gminy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
    Komunalnych /PSZOK/.

3. Zakład, oprócz zadań wymienionych w ust.1, może podejmować i prowadzić także inną
    działalność wchodzącą w zakres zadań własnych gminy, nie wykraczających poza zadania o 
    charakterze użyteczności publicznej, pod warunkiem, że nie spowoduje ona zakłóceń w  
    realizacji zadań podstawowych oraz nie będzie w sprzeczności z innymi przepisami prawa.

      Rozdział 3.
  ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ZAKŁADEM 

§ 6.
Szczegółową organizację wewnętrzną Zakładu, jego strukturę, podział czynności i 
obowiązków pracowników określa regulamin organizacyjny Zakładu nadany w drodze 
zarządzenia Dyrektora.

§ 7.
1. Zakładem kieruje dyrektor.
2. Dyrektor działa jednoosobowo w ramach pełnomocnictwa udzielonego mu przez 
Burmistrza
    Miasta i Gminy Pilica.
3. Dyrektor zarządza powierzonym majątkiem oraz reprezentuje Zakład na zewnątrz.
4. Czynności pracodawcy wobec Dyrektora Zakładu wykonuje Burmistrz Miasta i Gminy Pilica.

§ 8.
Zastępstwo Dyrektora sprawuje wyznaczony przez niego pracownik, a w przypadku nie 
wyznaczenia takiej osoby, Główny Księgowy.

      Rozdział 4.
        MIENIE KOMUNALNE

§ 9.
1. Majątek  Zakładu jest własnością Miasta i Gminy Pilica.
2. Zakład jest wyposażony w majątek konieczny do realizacji wykonywanych przez niego
     zadań statutowych.
3. Obowiązkiem Zakładu jest prawidłowe gospodarowanie mieniem będącym w jego
     dyspozycji oraz jego ochrona.
4. Zakład w ramach zatwierdzonego planu finansowego na własny rachunek nabywa środki
     stanowiące jego mienie.

       Rozdział 5.
                GOSPODARKA FINANSOWA

§ 10.
1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan finansowy oraz zasady
    określone w przepisach powszechnie obowiązujących, głównie w ustawie o finansach   
    publicznych, ustawie o rachunkowości i przepisach wykonawczych oraz sporządza, według 
    zasad w nich wskazanych, sprawozdania finansowe i budżetowe. 



2. Źródłem przychodu Zakładu są dochody z prowadzenia działalności statutowej i dotacje z
    budżetu gminy. 
3. Zakład otrzymuje z budżetu gminy dotacje przedmiotową. W uzasadnionych przypadkach
    otrzymuje dotację celową.
4. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.
5. Wypłat z rachunku można dokonywać do wysokości środków zgromadzonych na koncie.

       Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11.
Dokonywanie zmian w statucie wymaga formy i trybu jak przy jego uchwalaniu.
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