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UCHWAŁA NR XLIV/262/2018
RADY GMINY PORONIN
z dnia 6 czerwca 2018 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Poroninie
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.2 pkt 2, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art.14 pkt 1 i 3,
art. 15 i art. 16 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz. 2077 ze zm.) - Rada Gminy Poronin uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej w Poroninie w brzmieniu jak w załączniku do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Poronin.
§ 3. Tracą moc:
1. Uchwała Nr VIII/51/2003 Rady Gminy Poronin z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Poroninie,
2. Uchwała Nr XXXIII/184/2005 Rady Gminy Poronin z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zmiany
Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Poroninie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Staszel
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Załącznik
do Uchwały Nr XLIV/262/2018
Rady Gminy Poronin
z dnia 6 czerwca 2018 r.

STATUT
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PORONINIE
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Poroninie zwany dalej „Zakładem” jest
zakładem budżetowym rozliczającym się z budżetem Gminy Poronin.
2. Zakład jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych Gminy
Poronin utworzonym dla prowadzenia w imieniu Gminy zadań własnych w zakresie:
1) obsługi systemu wodociągowego oraz zaopatrzenia Gminy w wodę,
2) administrowania budynkami komunalnymi należącymi do Gminy,
3) współorganizacji z Urzędem Gminy i prowadzenia nadzoru w zakresie
a) usuwania nieczystości stałych i płynnych,
b) letniego i zimowego utrzymania dróg.
§ 2
1. Organem założycielskim Zakładu jest Rada Gminy Poronin.
2. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Wójt Gminy Poronin.
ROZDZIAŁ II
Nazwa i siedziba oraz teren działania Zakładu
§ 3
1. Zakład używa nazwy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Poroninie.
2. Adres dla korespondencji – Zakład Gospodarki Komunalnej, 34-520 Poronin, ul. Józefa
Piłsudskiego 9.
3. Zakład może używać skrótu: „ZGK w Poroninie”.
§ 4
Siedzibą Zakładu jest miejscowość Poronin ul. Józefa Piłsudskiego 9.
§ 5
1. Terenem działania Zakładu jest obszar Gminy Poronin.
2. Dopuszcza się możliwość działania Zakładu poza terenem Gminy.
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ROZDZIAŁ III
Podstawa prawna działania Zakładu
§ 6
Zakład działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.994 ze
zm.),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077
ze zm.),
3) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.),
4) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.),
5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu
prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów
budżetowych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1542),
6) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,
państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz.1911),
7) niniejszego Statutu,
8) innych przepisów powszechnie obowiązujących.
ROZDZIAŁ IV
Przedmiot i zakres działania
§ 7
Przedmiotem działania Zakładu jest realizacja zadań własnych Gminy w zakresie usług
komunalnych, a w szczególności:
1) Zarządzanie siecią wodociągową na terenie Gminy, w tym:
a) realizacja budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych,
b) bieżące utrzymanie, remonty i konserwacja istniejącej sieci wodociągowej,
c) wydawanie warunków technicznych przyłączenia do wodociągów budynków
mieszkalnych i innych obiektów,
d) dokonywanie odbiorów technicznych przyłączy wodociągowych i wystawianie
protokołów odbioru technicznego,
e) udział w przeglądach technicznych i odbiór końcowy nowych wodociągów,
f) uzgadnianie projektów technicznych i uzbrojenia terenu,
2) Prowadzenie całokształtu prac związanych z eksploatacją ujęć wody, a w szczególności:
a) bieżąca kontrola i obsługa urządzeń,
b) zapewnienie stałej sprawności technicznej i technologicznej urządzeń,
c) zapewnienie dostaw wody o należytej jakości w sposób ciągły i niezawodny,
d) zawieranie umów na dostarczanie wody z osobami, których nieruchomości zostały
przyłączone do sieci i które wystąpiły z wnioskiem o zawarcie umowy.
3) Ustalanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz przedstawianie ich do
zatwierdzenia organowi do tego upoważnionemu,
4) Administrowanie budynkami komunalnymi a w szczególności:
a) prowadzenie drobnych napraw i remontów,
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b) sporządzanie umów najmu z lokatorami,
c) obsługa finansowo-księgowa,
5) Współorganizowanie z Urzędem Gminy i prowadzenie nadzoru w zakresie:
a) usuwania nieczystości stałych i płynnych,
b) letniego i zimowego utrzymania dróg.
ROZDZIAŁ V
Struktura organizacyjna Zakładu
§ 8
1. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.
2. Kierownika Zakładu zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.
3. Wobec Kierownika Zakładu czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Wójt.
§ 9
1. Kierownik Zakładu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego
przez Wójta Gminy.
2. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Wójta
Gminy.
3. Kierownik Zakładu jest właściwy do nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
z pracownikami Zakładu oraz dokonywania innych czynności z zakresu prawa pracy,
o których mowa w art.7 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.).
§ 10
1. W skład Zakładu wchodzą:
1) kierownik,
2) stanowiska pracy:
a) główny księgowy,
b) pracownicy administracyjno-biurowi,
c) konserwatorzy, monterzy,
d) sprzątaczka.
2. Szczegółową wewnętrzną organizację i zasady funkcjonowania jednostki określa
regulamin organizacyjny opracowany przez Kierownika Zakładu.
3. Regulamin zatwierdza Wójt Gminy.
4. Regulamin organizacyjny Zakładu stanowi podstawę do określenia przez Kierownika
Zakładu zakresów czynności dla poszczególnych pracowników Zakładu.
§ 11
1. Pracownicy Zakładu są pracownikami samorządowymi.
2. Kwalifikacje Kierownika Zakładu i pracowników zatrudnionych w Zakładzie,
uprawniające do zajmowania określonych stanowisk oraz zasady ich wynagradzania
określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018, poz. 936).
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3. Zastępstwo Kierownika sprawuje wyznaczony i upoważniony przez niego pracownik,
a w sprawach nieprzewidzianych i nagłych z braku takiego upoważnienia, Główny
Księgowy.
4. Kierownik Zakładu w drodze zarządzeń reguluje pozostałe sprawy związane
z wewnętrznym funkcjonowaniem Zakładu, z zachowaniem obowiązujących przepisów
prawa.
ROZDZIAŁ VI
Zasady finansowania i rozliczeń Zakładu
§ 12
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących zakłady budżetowe.
Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący
przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych
i rozliczenia z budżetem Gminy.
W terminie określonym przez Wójta, każdego roku Kierownik Zakładu przedstawia
Wójtowi Gminy wniosek o ujęcie w budżecie określonych kwot na realizację zadań
Zakładu na rok następny.
Kierownik opracowuje projekt planu finansowego i przekazuje Wójtowi Gminy
w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji wynikającej z przekazanego przez Radę
Gminy projektu uchwały budżetowej, nie później jednak niż do 22 grudnia roku
poprzedzającego rok budżetowy.
Projekt planu finansowego oraz plan finansowy sporządzane są w szczegółowości: dział,
rozdział i paragraf.
W terminie 10 dni od dnia otrzymania od Wójta Gminy informacji o ostatecznych
kwotach przychodów i wydatków Zakładu oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu
Kierownik Zakładu zatwierdza plan finansowy Zakładu, dostosowując go do uchwały
budżetowej.
Zakład stosuje w planowaniu ewidencji i sprawozdawczości dla poszczególnych
rodzajów przychodów i wydatków (kosztów) podziałki określone w przepisach o
klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.
W planie finansowym Zakładu wyodrębnia się w szczególności:
1) przychody własne,
2) dotacje z budżetu Gminy lub z budżetu państwa,
3) wydatki na wynagrodzenia i składniki wynagrodzeń,
4) wydatki inwestycyjne.
W planie finansowym Zakładu mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku w przypadku
realizowania wyższych od planowanych przychodów i wydatków pod warunkiem, że nie
spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.
Zakład może otrzymywać z budżetu Gminy dotację przedmiotową.
W zakresie określonym w odrębnych przepisach Zakład może otrzymać dotację
podmiotową lub celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.
Łączne dotacje dla Zakładu nie mogą przekroczyć 50% jego wydatków, nie dotyczy to
dotacji inwestycyjnych.
O wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne
o charakterze użyteczności publicznej stanowi Rada Gminy w drodze uchwały,
uwzględniając kalkulacje sporządzone przez Zakład i obowiązujące w tym zakresie
przepisy prawa.
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14. Terminy i sposób ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych oraz
sposób i terminy rocznych rozliczeń i wpłat wykonanej nadwyżki środków obrotowych
przez Zakład do budżetu gminy określone zostaną odrębną uchwałą.
15. Sposób rozliczania podatku od towarów i usług VAT pomiędzy Zakładem a budżetem
Gminy zostanie określony odrębną uchwałą.
§ 13
1. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy i prowadzi oddzielną księgowość.
2. Zakład prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z powszechnie
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe
§ 14
Kierownik Zakładu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów
prawa.
§ 15
W ramach nadzoru nad działalnością Zakładu Rada i Wójt Gminy przeprowadzają
w Zakładzie okresowe kontrole.
§ 16
Zakład prowadzi własne archiwum zakładowe, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
§ 17
Gospodarkę kasową Zakładu Gospodarki Komunalnej prowadzi Urząd Gminy Poronin na
podstawie odrębnego porozumienia.
§ 18
1. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.

