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UCHWAŁA NR XIII/105
RADY GMINY MUCHARZ
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Mucharzu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 4 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 446), Rada Gminy Mucharz,
uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Mucharzu o treści jak
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mucharz.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXX/210 Rady Gminy Mucharz z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie: uchwalenia
Statutu Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Mucharzu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Fila
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Załącznik
do Uchwały Nr XIII/105
Rady Gminy Mucharz
z dnia 27 czerwca 2016 r.

Statut
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Mucharzu
I. Postanowienia ogólne
§1
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mucharzu jest zakładem budżetowym, nie posiadającym
osobowości prawnej utworzonym na mocy Uchwały Nr XXIX/198/01 Rady Gminy Mucharz z dnia
27 grudnia 2001 r.
§2
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mucharzu działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446)
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz.U. z 2013 r. poz. 885
z późn. zm.)
3. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7.12.2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki
finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z 2010 r.
poz. 241 poz.1616)
3. Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity, Dz.U. z 2016 r.
poz. 573)
4. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków, tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.
5. Ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych, tekst jednolity Dz.U. z 2014 r.
poz. 1202 z późn. zm.
6. Postanowień niniejszego statutu.
7. Innych powszechnie obowiązujących przepisów.
§3
Siedzibą zakładu jest miejscowość Jaszczurowa nr 357, 34-106 Mucharz.
§4
1. Zakład działa na obszarze Gminy Mucharz.
2. Zakład może świadczyć usługi poza obszarem Gminy Mucharz.
II. Zakres działania
§5
Do zadań statutowych Zakładu należy zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia
w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mucharz a w szczególności:
1. Zbiorowe zaopatrzenie mieszkańców i innych odbiorców w wodę
2. Świadczenie usług kanalizacyjnych - odprowadzanie ścieków.
3. Wykonywanie robót i usług dotyczących zaopatrzenia w wodę i kanalizację.
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4. Uczestnictwo w opracowywaniu programów budowy nowych i rozbudowy istniejących urządzeń
wodociągowo-kanalizacyjnych i sieci.
5. Nadzorowanie racjonalnego gospodarowania posiadanymi zasobami wodnymi.
6. Koordynacja i wydawanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej oraz dokonywanie odbioru tych przyłączeń.
7. Zawieranie umów na dostarczanie wody i odprowadzania ścieków, pobieranie opłat za świadczone
usługi oraz realizacja postanowień regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
8. Określanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz przedstawienie
ich do zatwierdzenia Radzie Gminy Mucharz.
9. Całoroczne utrzymanie dróg gminnych.
10. Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni, w tym koszenie poboczy dróg gminnych.
§6
1. Zakład posiada w administracji mienie komunalne Gminy Mucharz, które stanowią następujące
obiekty:
- ujęcia wody
- stacja uzdatniania wody
- przepompownie wody
- naziemne zbiorniki wody
- sieć wodociągowa
- oczyszczalnia ścieków
- sieć kanalizacyjna
- przepompownie ścieków
2. Zakład może powiększać majątek w ramach inwestycji własnych.
3. Majątek wytworzony przez inwestorów zewnętrznych i inne podmioty może zostać przekazany
w eksploatację i administrację Zakładu na podstawie dokumentu podpisanego przez Wójta Gminy
i Skarbnika Gminy oraz Kierownika GZW i K.
§7
Zakład prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

III. Organizacja Zakładu
§8
1. Zakład nie posiada osobowości prawnej
2. Zakładem kieruje na podstawie udzielonego pełnomocnictwa jednoosobowo kierownik zatrudniany
i zwalniany przez Wójta Gminy Mucharz.
3. Przełożonym kierownika zakładu jest Wójt Gminy.
4. Do zakresu obowiązków kierownika zakładu w szczególności należy:
a/ opracowywanie oraz realizacja planów finansowych
b/ reprezentowanie zakładu na zewnątrz
c/ wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników zakładu,
d/ zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, gospodarczej i technicznej.
5. Pracownicy Zakładu są pracownikami samorządowymi.
6. Zastępstwo Kierownika sprawuje zastępca kierownika.
§9
Szczegółową strukturę organizacyjną, zakres działania oraz zasady odpowiedzialności i obowiązków
pracowników określa regulamin organizacyjny ustalony przez kierownika zakładu.
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§ 10
IV. Gospodarka finansowa
1. Podstawą gospodarki finansowej zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy, obejmujący
przychody i rozchody oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem, opracowany
i zatwierdzony przez kierownika zakładu w oparciu o uchwalony budżet Gminy.
2. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.
3. Obsługę finansowo-księgowa prowadzi samodzielnie zakład budżetowy.
4. W dziale 400 klasyfikacji budżetowej Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji będzie rozliczał
się z budżetem Gminy.
5. Oświadczenie woli w sprawach finansowych GZWiK składa Kierownik wspólnie z Głównym
Księgowym.
V. Przepisy końcowe
§ 11
Mienie GZWiK stanowi własność Gminy Mucharz.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy powołane na jego wstępie
oraz inne regulujące nadanie przedmiotu działania.
§ 13
Zmian w Statucie dokonuje Rada Gminy w formie uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Fila

