
S  T A T U T 
 
 

Z A K Ł A D U    G O S P O D A R K I   K O M U N A L N E J 
 

W  JEŻOWEM 
 

 
 

Rozdział I 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowem jest zakładem użyteczności publicznej. 
 

§ 2 
 
Zakład Gospodarki Komunalnej zwany dalej „Zakładem” działa na podstawie: 
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity; Dz.U.z 2001 

roku Nr.142, poz.1591 ze zmianami/-art. 18 ust.2 pkt.9 lit.’h’. 
2. Ustawy z dnia 26 listopad 1998 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U.z 2003 

roku Nr.15 poz.148 ze zmianami./-art.10 ust.2 pkt.2 ust.6 i ust.9. 
3. Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej /Dz.U.z 1997 roku Nr.9 

poz.43 ze zmianami / - art.6. 
4. Uchwały Rady Gminy Nr.XXVII/111/92z dnia 16 pażdziernika 1992 r. w sprawie 

utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej. 
5. Niniejszego Statutu. 
 

§ 3 
 
Organem założycielskim Zakładu jest Rada Gminy Jeżowe. 
Siedzibą Zakładu jest Urząd Gminy Jeżowe. 
 

§ 4 
 
Obszarem działania Zakładu jest teren Gminy Jeżowe. 
 

§ 5 
 
Zakład tworzy i likwiduje Rada Gminy Jeżowe. 
Kontrolę działalności Zakładu przeprowadzają: Wójt Gminy Jeżowe oraz Komisja 
Rewizyjna Rady Gminy Jeżowe. 
Ocenę działalności Zakładu mogą prowadzić odpowiednie komisje Rady Gminy Jeżowe. 
 
 
 
 



§ 6 
 

Do podstawowych zadań Zakładu należy zaspakajanie potrzeb mieszkańców gminy Jeżowe  
w zakresie usług komunalnych: 
1. gospodarka wodociągowa związana z produkcją i dostarczaniem wody mieszkańcom 

Gminy oraz zarządzanie urządzeniami wodociągowymi, konserwacja i bieżące remonty 
tych urządzeń; 

2. gospodarka kanalizacyjna związana z odbiorem ścieków, zarządzanie siecią 
kanalizacyjną oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Gminnej Oczyszczalni 
Ścieków wraz z konserwacją i bieżącymi remontami wszystkich urządzeń kanalizacji 
sanitarnej będącej w zarządzie Zakładu; 

3. zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zapewnienie prawidłowego 
funkcjonowania Gminnego Wysypiska Śmieci w Jeżowem; 

4. świadczenie usług z zakresu inżynierii lądowej posiadanym sprzętem. 
5. gospodarka na Kopalni Piasku Jeżowe-Pikuły do czasu wyczerpania złóż piasku. 
 
 

Rozdział II 
 

Zarządzanie Zakładem 
 

§ 7 
 
Zakładem kieruje Kierownik Zakładu powoływany i odwoływany przez Wójta Gminy 
Jeżowe. 
 

§ 8 
 
Do podstawowych zadań Kierownika Zakładu należy: 
1. Kierowanie całokształtem działalności Zakładu i reprezentowanie zakładu na zewnątrz. 
2. Nawiązywanie, rozwiązywanie i zmiana umów cywilnoprawnych oraz zaciąganie innych 

zobowiązań w imieniu Zakładu; zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
3. Prowadzenie polityki kadrowej Zakładu w porozumieniu z Wójtem Gminy Jeżowe. 
 

§ 9 
 
W Zakładzie utworzone są następujące stanowiska pracy: 
1. Kierownik Zakładu. 
2. Główny Księgowy. 
3. Pracownicy administracyjni – 2 osoby, pracownicy obsługi urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych – 9 osób. 
4. Wszystkie stanowiska pracy są podległe Kierownikowi Zakładu.  
 

§ 10 
 
Do podstawowych zadań Głównego Księgowego należy: 
1. Opracowywanie i realizacja planu rzeczowo-finansowego Zakładu. 
2. Prowadzenie gospodarki finansowej Zakładu. 
3. Windykacja należności Zakładu. 



4. Prowadzenie wykazów i ksiąg inwentarzowych majątku Zakładu oraz okresowej 
inwentaryzacji majątku Zakładu, i jej rozliczenie. 

 
§ 11 

 
Do podstawowych zadań pracowników obsługi należy terminowe i prawidłowe wykonywanie 
prac na pełnionym stanowisku, zapewniających prawidłowe działanie urządzeń 
obsługiwanych oraz zapewnienie usług dla mieszkańców gminy z zakresu gospodarki 
komunalnej. 
 

§ 12 
 
1. Szczegółowy zakres działania Zakładu określa Regulamin Organizacyjny Zakładu 

ustalony przez Kierownika Zakładu i zatwierdzony przez Wójta Gminy. 
2. Strukturę organizacyjną Zakładu określa załącznik do niniejszego Statutu. 

 
 

Rozdział III 
 

Gospodarka finansowa Zakładu 
 

§ 13 
 
Zakład jest Zakładem Budżetowym. 
 

§ 14 
 
Zakład jest utrzymywany ze środków finansowych uzyskiwanych z: 
1. opłat za dostawę produkowanej wody pitnej; 
2. opłat za odbierane ścieki komunalne; 
3. opłat za odbieranie odpadów komunalnych; 
4. dochodów za świadczone usługi posiadanym przez Zakład sprzętem; 
5. dotacji budżetowych z budżetu Gminy; 
6. darowizn, zapisów itp. 
 

§ 15 
 
Środki finansowe uzyskane przez Zakład są przeznaczone głównie na: 
1. zapewnienie ciągłej produkcji wody pitnej i stałego w nią zaopatrzenia mieszkańców 

gminy; 
2. zapewnienie ciągłego odbioru od mieszkańców gminy ścieków komunalnych oraz ich 

oczyszczanie; 
3. odbieranie odpadów komunalnych i gospodarka na Gminnym Wysypisku Śmieci; 
4.  remonty i konserwację sieci i urządzeń wodociągowych, sieci i urządzeń kanalizacyjnych 

oraz wysypiska odpadów komunalnych; 
5. zapewnienie części, paliw i środków dla maszyn i urządzeń pracujących w Zakładzie. 
 

§ 16 
 
1. Majątek Zakładu stanowi część przekazana mienia komunalnego Gminy. 



2. Nabycie i zbycie majątku trwałego Zakładu może nastąpić na podstawie udzielonego 
pełnomocnictwa przez Wójta Gminy  za zgodą Rady Gminy. 

 
§ 17 

 
Zakład odpowiada samodzielnie za zaciągnięte  zobowiązania. 
Zakład może otrzymać dotację z budżetu Gminy na pokrycie kosztów produkcji wody, 
przerobu ścieków oraz zwózkę i gromadzenia odpadów w przypadku gdy kalkulowane taryfy 
na wodę, ścieki i odpady komunalne będą wyższe od przyjętych przez Radę Gminy. 
 

§ 18 
 
Zakład prowadzi własny rachunek bankowy i własną odrębną księgowość. 
 

§ 19 
 
Zakład rozlicza się z dochodów i wydatków z budżetem gminy w części dotyczącej 
komunalnej, przedstawiając okresowe i roczne sprawozdania. 
 

§ 20 
 
Zakład prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu rzeczowo–
finansowego opracowanego przez Kierownika Zakładu  oraz zatwierdzonego przez Wójta 
Gminy. 
 

§ 21 
 
Zakład prowadzi rachunkowość na obowiązujących zasadach i przepisach prawa. 
 
 

Rozdział IV 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 22 
 
W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy                      
o samorządzie gminnym i Ustawy o finansach publicznych. 
 

§ 23 
 
Statut Zakładu uchwala i zmienia Rada Gminy Jeżowe. 
 
 
 
 
 
 
 
 


