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z dnia 17 lutego 2012 r.
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Bukowina Tatrzańska Nr XI/83/99 z dnia 07.06.1999r.
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami1) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. przyjmuje się statut Zakładu Komunalnego w Bukowinie Tatrzańskiej stanowiący załącznik nr 1
do niniejszej uchwały,
2. uchyla się statut Zakładu Komunalnego w Bukowinie Tatrzańskiej przyjęty uchwałą Rady Gminy
Bukowina Tatrzańska Nr XI/83/99 z dnia 07.06.1999r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej gminy
i zmieniony uchwałą Rady Gminy Bukowina Tatrzańska Nr XV/119/99 z dnia 28.12.1999r. w sprawie zmiany
uchwały Rady Gminy Bukowina Tatrzańska Nr XI/83/99 z dnia 07.06.1999r. w sprawie utworzenia jednostki
budżetowej gminy
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowina Tatrzańska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego .
Przewodniczący Rady Gminy:
Władysław Piszczek
Załącznik
do Uchwały Nr XVIII/134/2012
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 17 lutego 2012 r.
STATUT GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Gminny Zakład Komunalny w Bukowinie Tatrzańskiej zwany dalej „Zakładem” jest gminną jednostką
organizacyjną działającym w szczególności na podstawie:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz.74 z późniejszymi
zmianami).
2. Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014),
3. Ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)
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4. Uchwały Rady Gminy Bukowina Tatrzańska Nr XI/83/99 z dnia 07.06.1999r. w sprawie utworzenia
jednostki budżetowej gminy i uchwały Rady Gminy Bukowina Tatrzańska Nr XV/119/99 w sprawie zmiany
uchwały Nr XI/83/99 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 7 czerwca 1999r w sprawie utworzenia
jednostki budżetowej gminy.
5. Niniejszego statutu.
§ 2. Zakład jest wyodrębniona jednostką organizacyjną Gminy Bukowina Tatrzańska prowadzącą
gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych
§ 3. Siedzibą Zakładu jest siedziba Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144, Adres do doręczeń
Czarna Góra ul. Podgórska 46. 34-532 Jurgów. Gminny Zakład Komunalny w Bukowinie Tatrzańskiej używa
pieczęci podłużnej z nazwa w pełnym brzmieniu, adresem siedziby i do doręczeń numerem NIP, REGON oraz
numerami telefonów.,
CELE I ZAKRES DZIAŁANIA
§ 4. Gminny Zakład Komunalny w Bukowinie Tatrzańskiej jest utworzony w celu wykonywania zadań
publicznych przez świadczenie usług powszechnie dostępnych oraz w celu wykonywania innych zadań
określonych w statucie Zakładu lub przez Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska.
§ 5. Terenem działania Zakładu jest Gmina Bukowina Tatrzańska.
Przedmiotem działania Zakładu jest w szczególności:
1) produkcja i zaopatrzenie w wodę ludności i innych odbiorców, na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
z wyłączeniem obszarów działanie istniejących miejscowych spółek wodnych,
2) odprowadzenie oczyszczanie ścieków,
3) prowadzenie działalności eksploatacyjnej, konserwacyjnej i remontowej urządzeń, budowli, obiektów
wodociągowych i kanalizacyjnych,
4) budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnych,
5) utrzymywanie sprawności technicznej:
- instalacji kanalizacyjnej, wodociągowej oczyszczalni ścieków i przepompowni,
- studni rewizyjnych z komorami zawierającymi przepływomierze,
- szaf pomiarowych liczników na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
6) wywóz nieczystości płynnych i stałych,
7) utrzymanie zieleni,
8) utrzymanie dróg, ulic, chodników, mostów i placów, w okresie letnim i zimowym,
9) utrzymanie gminnego wysypiska śmieci, unieszkodliwianie odpadów,
10) gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi,
11) utrzymanie budynków mieszkalnych,
12) utrzymanie porządku i czystości w gminie,
13) wykonywanie robót ziemnych, budowlanych i instalacyjnych, z wiązanych z utrzymaniem budowa
i remontami obiektów infrastruktury gminnej
Zakład wykonuje ponadto inne zadania określone przez Radę Gminy lub Wójta Gminy.
§ 6. Zadania swoje Zakład realizuje w szczególności poprzez:
- obsługę urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
- kontrolę jakości zrzucanych ścieków,
- usuwanie siłami
i wodociągowych,
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- sporządzanie i przedstawianie do zatwierdzenia przez Wójta Gminy planów remontów i modernizacji
urządzeń wodno-kanalizacyjnych i oczyszczalni,
- prowadzenie ewidencji kosztów utrzymania i eksploatacji w/w urządzeń i oczyszczalni ścieków oraz
występowanie do Rady Gminy z wnioskiem o zmianę stawek opłat za zrzut ścieków i stawek za wodę,
- przechowywanie aktualnej dokumentacji technicznej,
- wydawanie warunków technicznych na podłączenie się nowych użytkowników,
- zawieranie umów za zrzut ścieków i dostawę wody,
- ustalanie wymiaru należności oraz pobieranie opłat za zrzut ścieków od użytkowników,
- uzgadnianie projektów technicznych podłączeń, odbiór techniczny i włączenie do eksploatacji sieci
kanalizacyjnych i wodociągowych,
- udział w przeglądach technicznych podłączeń, odbiór końcowy nowych urządzeń,
- ponoszenie opłat za nadzór techniczny, badanie kontrolne urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych,
przepompowni i oczyszczalni ścieków,
- zlecanie specjalistycznych napraw i przeglądów,
- dokonywanie rozliczeń z zakładem energetycznym za zużyta energię w komorach przepływomierzy
i oczyszczalni ścieków,
- ewidencjonowanie majątku trwałego zakładu,
- zawieranie i ponoszenie opłat za ubezpieczenie środków trwałych,
- ponoszenie opłat za zarząd i użytkowanie gruntów zajętych pod urządzenia i obiekty wodociągowe
i kanalizacyjne,
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
§ 7. 1. Zakład nie posiada osobowości prawnej i podlega Wójtowi Gminy.
2. Zakładem kieruje Kierownik, którego powołuje Wójt Gminy w drodze konkursu,.
3. Kierownik jest odpowiedzialny za całokształt działalności zakładu, do jego zadań należy
w szczególności:
- ogólne kierowanie sprawa wynikającymi z zadań statutowych, organizacyjnych i administracyjnych,
4. nadzór nad majątkiem zakładu,
5. reprezentowanie zakładu na zewnątrz,
6. sporządzanie planów działalności, planów finansowych i oraz sprawozdań i wniosków finansowoinwestycyjnych,
7. zatrudnianie i zwalnianie pracowników w uzgodnieniu z Wójtem Gminy,
8. bezpośrednie kierowanie personelem Zakładu,
9. wydawanie i nadzór nad stosowaniem wszelkich regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych,
§ 8. Prawa i obowiązki pracowników Zakładu regulują w szczególności: ustawa o pracownikach
samorządowych, przepisy kodeksu pracy, regulaminu pracy oraz indywidualne zakresy czynności sporządzone
przez kierownika Zakładu w uzgodnieniu z Wójtem Gminy.
§ 9. Kierownik zakładu kieruje jego działalnością przy pomocy:
1) głównego księgowego
2) pracowników obsługi
§ 10. 1. Schemat organizacyjny zakładu i zasady jego działania oraz zakresy czynności pracowników
określa Regulamin Organizacyjny Zakładu
2. Regulamin organizacyjny Zakładu ustala Kierownik i przedkłada do zatwierdzenia Wójtowi Gminy
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3. Zasady wynagradzania pracowników reguluje regulamin wynagradzania pracowników Gminnego
Zakładu Komunalnego opracowany przez kierownika
4. Odrębne przepisy określają zasady :
a) kontroli wewnętrznej
b) planowania i sprawozdawczości statystycznej
c) ustalenia wysokości opłat za zrzut ścieków
§ 11. Ogólny Nadzór nad Zakładem prowadzi Wójt Gminy ,w tym kontrolę organizacyjną i kadrową Wójt
Gminy ,kontrolę finansową Skarbnik Gminy
ZASADY FINANSOWANIA I MAJĄTEK ZAKŁADU
§ 12. Gminny Zakład Komunalny w Bukowinie Tatrzańskiej prowadzi działalność na zasadach ustalonych
dla jednostek budżetowych. w ustawie z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych oraz w innych
przepisach prawa dotyczących gospodarki finansowej gminy
§ 13. 1. Mienie Zakładu stanowiące własność komunalną na postawie ustawy z dnia 8 marca 1990r. –
o samorządzie gminnym jest przekazane Zakładowi w administrowanie i użytkowanie – nieodpłatnie i może
być wykorzystywane jedynie dla celów związanych z wykonywaniem zadań statutowych
2. W gospodarowaniem mieniem Kierownik zapewnia prawidłową ewidencję należytą ochronę i racjonalne
wykorzystanie.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14. 1. Zmiany w statucie mogą być dokonywane na wniosek Wójta Gminy w drodze uchwały Rady
Gminy.
2. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Władysław Piszczek

