
                                                                                                                                                                                                                                                        
Uchwała Nr XXXVI/277/2006 

  Rady Gminy Łańcut  
 z dnia 10 maja 2006 r. 

 
 
 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/91/95 Rady Gminy Łańcut z dnia 12 grudnia 1995 r w 
sprawie  utworzenia  zakładu budŜetowego Gminy Łańcut o nazwie „Zakład Gospodarki 
Komunalnej Gminy Łańcut”   
 
 Na podstawie  art. 18 ust 2 , pkt.  9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie 
gminnym (Dz.U z 2001, Nr 142 , poz. 1591 z późn. zmian ) oraz  art. 4 ust 1 , pkt 1, art. 6   
ust 1  ustawy z dnia 20 grudnia 1996 o gospodarce komunalnej  ( DZ.U z 1997 Nr 9, poz 43 z 
późn zmian ) i art. 25 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych ( 
Dz.U. Nr 249, poz.  2104 z późn zmian)  Rada Gminy Łańcut uchwala co następuje :                                                                
                                                                                                        
                                                                           § 1 
                                                                             
 Uchwala się statut  zakładu budŜetowego o nazwie  „Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy 
Łańcut z siedzibą  w  Soninie   w następującym brzmieniu : 
 
              ROZDZIAŁ I 
 
               POSTANOWIENIA  OGÓLNE 
 
                     § 2 
 
Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut z siedzibą w Soninie zwany dalej 
‘’Zakładem’’ działa na podstawie: 

1.Uchwały Nr XIX/91/95 Rady Gminy w Łańcucie z dnia 12 grudnia 1995r w sprawie 
utworzenia zakładu budŜetowego Gminy Łańcut o nazwie  „Zakład Gospodarki 
Komunalnej Gminy Łańcut”  

2.Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 Nr.142 ,poz. 1591 
z późn. zm.) 

3.Ustawy z dnia 30 czerwca 2005  r. o finansach publicznych  ( Dz.U.  Nr 249, poz.2104 
z późn.zm.) 

4.  ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej  (Dz.U. z 1997 Nr 9, poz 
43 z późn  zmian ) 
5.Statutu uchwalonego przez Radę Gminy Łańcut 
6.Ogólnie obowiązujących przepisów prawa.  
 
                  § 3 
 
Siedzibą Zakładu jest miejscowość Sonina. 
 
                                                                     § 4 
 
1.Zakład utworzony jest w celu zarządzania i prawidłowej eksploatacji wodociągów i 
kanalizacji oraz zaspakajania potrzeb mieszkańców gminy Łańcut w sferze zaopatrzenia 
w  wodę z wodociągów  gminnych   i odprowadzenia ścieków sanitarnych. 



2. Zakład tworzy i likwiduje Rada Gminy w drodze uchwały. 
3.Organem stanowiącym i kontrolnym Zakładu jest Rada Gminy. 
4. Wójt powołuje i odwołuje kierownika Zakładu. 
5. Kierownik Zakładu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 
przez Wójta Gminy  
6. Kierownik  Zakładu   zatwierdza plan finansowy Zakładu. 
7. Nadzór nad Zakładem sprawuje Wójt Gminy   
8. Przekazane w uŜytkowanie Zakładowi mienie zostaje mieniem komunalnym. 

      9. Kierownik Zakładu przedstawia propozycje taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania  ścieków na podstawie niezbędnych przychodów  dla 
prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i  zbiorowego 
odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Łańcut   . 

 10.  Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków zatwierdza Rada 
Gminy . 
                § 5 
 
Do obowiązków Kierownika Zakładu naleŜy w szczególności: 
1/ reprezentowanie Zakładu na zewnątrz, 
2/ kierowanie działalnością Zakładu oraz nadzór nad majątkiem,  
3/ nadzór nad terminami związanymi z odczytem liczników i ich rozliczaniem, 
4/ opracowywanie zakresu uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pracowników 
określonych w  zakresach czynności, 
 
 
                                                                   § 6 
 
1.Zakład prowadzi działalności na podstawie rocznych planów finansowych 
zatwierdzonych przez Kierownika Zakładu  . 
2.Plany Zakładu uwzględniają moŜliwość i warunki działania oraz interesy gminy. 
 
                     § 7 
 
Zakład będzie się rozliczał z budŜetem gminy w dziale 900-Gospodarka Komunalna i 
Ochrona Środowiska rozdział 90017-Zakłady Gospodarki Komunalnej. 
  
                        § 8 
 
1 Źródłami  przychodów Zakładu są wpłaty za wodę i zrzuty ścieków oraz za wydanie 
warunków technicznych na połączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej i odsetki 
od środków na rachunku bankowym . 
 

 
 
 
 
           ROZDZIAŁ II 
 
           CEL I PODMIOT DZIAŁANIA 
 
                   § 9 



 
Celem działania Zakładu jest prawidłowe gospodarowanie mieniem komunalnym oraz jego 
uŜytkowanie, a w szczególności; 
-eksploatacja wodociągów administrowanych przez zakład , 
-dostawa wody do poszczególnych odbiorców 
-okresowe przeglądy urządzeń i sieci, 
-kontrola jakości wody i likwidacja odchyleń od normy, 
-bieŜąca konserwacja , naprawa urządzeń, usuwanie awarii, wykonywanie remontów, 
modernizacja sieci wodociągowej  i kanalizacyjnej oraz  obiektów im towarzyszących  
-dezynfekcja sieci i urządzeń, 
-naprawa legalizacja liczników,  
-przechowanie i aktualizacja dokumentacji technicznej i inwetaryzacyjnej, 
-wydawanie warunków technicznych i uzgadniania projektów technicznych, 
-uczestnictwo przy odbiorze nowych przyłączy, 
-nadzór i plombowanie liczników, 
-zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzenie ścieków oraz inkasowanie naleŜności, 
-prowadzenie mapy dyŜurnej i nanoszenie na niej nowych przyłączy uzgodnionych w Zespole 
Uzgadniania Dokumentacji Projektowych,  
-prowadzenie magazynu części zamiennych potrzebnych do ciągłości pracy Zakładu, 
-przyjmowanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, 
-prowadzenie innej działalności wskazanej przez Radę Gminy. 
 
           ROZDZIAŁIII 
 
                                                    STRUKTURA ZAKŁADU 
                                                           
                                                                      § 10  
 
1.Zakładem kieruje i odpowiada za całokształt i jego działalności Kierownik Zakładu. 
2.Kierownika Zakładu zatrudnia i zwalnia  Wójt Gminy  
3.Strukturę organizacyjną Zakładu określa Regulamin organizacyjny zatwierdzony przez 
Wójta Gminy na wniosek Kierownika Zakładu 
 
 
             ROZDZIAŁIV 
 
                                                       PRACOWNICY ZAKŁADU 
 
                                                                         § 11 
 
1.Pracowników zatrudnia i zwalnia  Kierownik Zakładu. 
2.Do zatrudnionych pracowników mają zastosowanie  przepisy ustawy z dnia 21 marca 
1990 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 Nr 124. poz 1593 z późn. zmian)  
          
                                                    
                                                                  ROZDZIAŁ V 
 
                                                      POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
                                                                      
                                                                          § 12 



1.Zakład posiada odrębny rachunek bankowy. 
2. Statut Zakładu uchwala Rada Gminy. 
3. Zmiany Statutu wprowadza się na wniosek  Wójta  Gminy lub Kierownika  
Zakładu zgodnie z zasadami obowiązującymi przy jego uchwalaniu.   
 
                                                                      § 13  
 

1.Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Łańcut  
2.Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się komisji do spraw Finansów Rady 

Gminy Łańcut 
 
 
                                                                       § 14 
 
Traci moc Załącznik Nr 1 do uchwały XIX/91/95 Rady Gminy  Łańcut z dnia 12 grudnia 
1995 r w sprawie utworzenia zakładu budŜetowego gminy Łańcut o nazwie „Zakład 
Gospodarki Komunalnej gminy Łańcut” 
 
 
                                                                        § 15    
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia    
 
  
 


