
 

 

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 

RADY GMINY WŁODOWICE 

z dnia 25 listopada 2016 r. 

w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych  

we Włodowicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 855 z późn. zm.) 

Rada Gminy Włodowice uchwala co następuje: 

§ 1. Nadać statut jednostce budżetowej Zakład Usług Komunalnych we Włodowicach o treści, jak  

w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice. 

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2017 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Alojzy Leśniak 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 listopada 2016 r.

Poz. 6194



Załącznik do uchwały Nr 139/XVII/2016 

Rady Gminy Włodowice 

z dnia 25 listopada 2016 r. 

 

Statut jednostki budżetowej Zakład Usług Komunalnych we Włodowicach 

§ 1. Zakład Usług Komunalnych we Włodowicach jest jednostką organizacyjną gminy, nie posiadającą 

osobowości prawnej, działającą jako jednostka budżetowa Gminy Włodowice. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 

1. „Gminie” – rozumie się przez to Gminę Włodowice, 

2. „Wójcie” – rozumie się przez to Wójta Gminy Włodowice, 

3. „ZUK” - rozumie się przez to jednostkę budżetową o nazwie Zakład Usług Komunalnych we 

Włodowicach, 

4. „Dyrektorze” – rozumie się przez to Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych we Włodowicach. 

§ 3. 1. ZUK jest jednostką budżetową w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. 

2. Siedziba ZUK znajduje się we Włodowicach przy ul. Krakowskiej 28. 

3. Nadzór nad działalnością ZUK sprawuje Wójt. 

§ 4. Przedmiotem podstawowej działalności ZUK jest wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie: 

1. zaopatrzenia ludności w wodę i odprowadzania ścieków, 

2. zarządzania nieruchomościami Gminy przekazanymi przez Wójta, 

§ 5. Do zadań ZUK w zakresie zadań związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków 

należy: 

1. prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, 

2. zapewnienie odbiorcom ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości, 

3. zapewnienie odbiorcom ciągłości odprowadzania ścieków, 

4. pobór wody z ujęć, hurtowy zakup wody i sprzedaż wody, 

5. prowadzenie dystrybucji wody i eksploatacja sieci wodociągowej, 

6. odprowadzanie ścieków i eksploatacja sieci kanalizacyjnej, 

7. utrzymywanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń i sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, w tym 

wykonywanie bieżących remontów, napraw, konserwacji, modernizacji oraz usuwanie awarii, 

8. wykonywanie praw i obowiązków przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 

§ 6. Do zadań ZUK w zakresie zadań związanych z zarządzaniem nieruchomościami należy: 

1. wykonywanie remontów, bieżących napraw, konserwacji oraz wymaganych przepisami prawa 

okresowych przeglądów w budynkach komunalnych, 

2. nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w budynkach komunalnych. 

§ 7. 1. Działalnością ZUK kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz. 

2. Z Dyrektorem nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy Wójt. 

3. Dyrektor działa jednoosobowo, w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta. 

4. Dyrektor ZUK zapewnia właściwą organizację pracy ZUK oraz odpowiada za całokształt działalności. 
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§ 8. Strukturę organizacyjną ZUK określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Wójta na wniosek 

Dyrektora ZUK. 

§ 9. 1. ZUK prowadzi gospodarkę finansową jednostki budżetowej na zasadach określonych w ustawie  

o finansach publicznych oraz innych przepisach prawa. 

2. Podstawą działania ZUK jest roczny plan finansowy. 

3. ZUK realizuje zadania ze środków finansowych zatwierdzonych uchwałą budżetową i przekazanych  

z budżetu Gminy. 

§ 10. Mieniem ZUK jest mienie powierzone przez Gminę. 

§ 11. 1. ZUK jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do pracowników 

zatrudnionych w ZUK. 

2. Regulamin pracy i wynagradzania pracowników ZUK wprowadza Dyrektor. 

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w ZUK. 

§ 12. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania. 
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