UCHWAŁA NR XXIII/ 153 /2012
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 15 października 2012 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie utworzenia zakładu
Budżetowego o nazwie Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 2, art. 4 ust.1 pkt 1 , art. 6
ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 45,
poz.236 ) oraz art. 12 ust.1 pkt 2 i ust.2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm ), Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala co
następuje :
§ 1. W uchwale Nr XIX/143/97 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 kwietnia
1997 r. w sprawie utworzenia zakładu Budżetowego o nazwie Zakład Usług Komunalnych
w Książu Wlkp. , zmienionej uchwałą Nr IV/30/98 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia
29 grudnia 1998 r. oraz uchwałą Nr V/31/03 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 3 marca
2003 r. , wprowadza się następujące zmiany :
1/ § 2 : otrzymuje brzmienie :
§ 2 ,,ust.1. Przedmiotem działalności Zakładu jest wykonywanie zadań o charakterze
użyteczności
publicznej
dotyczących
zaspokajania
zbiorowych
potrzeb
mieszkańców Gminy Książ Wlkp. w zakresie wodociągów i zaopatrzenia
w wodę, kanalizacji, odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych, urządzeń sanitarnych,
komunalnej gospodarki mieszkaniowej, nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych oraz
inwestycji i remontów ''.
,,ust.2. Zakład prowadzi działalność od dnia 1 stycznia 1998 r.''
2/ § 3. otrzymuje brzmienie :
,,§ 3. Zakład prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa w tym dotyczącymi finansów publicznych.
3/ § 4.otrzymuje brzmienie :
,,§ 4. Koszty prowadzonej działalności określonej w § 2 ust.1 zakład pokrywać będzie
z przychodów własnych oraz z dotacji z budżetu gminy''
§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały wskazanej w § 1, stanowiący Statut Zakładu Usług
Komunalnych w Książu
Wlkp. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do
niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 4.1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak

Załącznik
do Uchwały Nr XXIII/ 153/2012
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 15 października 2012 r.

STATUT
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
W KSIĄŻU WLKP.
ROZDZIAŁ I
Postanowienie ogólne
§ 1. Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp., zwany w dalszej części Statutu
,,Zakładem’’ jest jednostką organizacyjną Gminy Książ Wlkp. działającą w formie
samorządowego zakładu budżetowego, w szczególności na podstawie :
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.
1240 ze zm.),
3) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 45,
poz.236 ),
4) niniejszego statutu.
§ 2.1. Nazwa Zakładu brzmi: Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp.
2. Siedzibą Zakładu jest miasto Książ Wlkp.
3. Terytorialny zasięg działania zakładu obejmuje miasto i gminę Książ Wlkp. oraz
teren innych gmin w zakresie uzyskanego zezwolenia na prowadzenie działalności
4. Zakład używa pieczęci z napisem :
Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp.

§ 3.1. Zakład nie posiada osobowości prawnej .
2. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje
oraz Burmistrz Książa Wlkp.

Rada Miejska w Książu Wlkp.

ROZDZIAŁ II
Przedmiot działalności
§ 4.1. Zakład realizuje zadania określone w § 2 ust.1 uchwały w szczególności
poprzez:
1) dostarczanie wody dla mieszkańców gminy oraz przemysłu i rolnictwa na

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

terenie gminy,
odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych w zakresie istniejących urządzeń
oczyszczających,
eksploatacja, konserwacja i modernizacja urządzeń
oraz sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych oraz studni publicznych,
wykonawstwo usługowe instalacji wewnętrznych i zewnętrznych sieci wodociągowych
oraz roboty melioracyjne,
gospodarowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym,
monitorowanie nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych,
wykonywanie innych usług komunalnych na zlecenie Gminy oraz osób fizycznych
lub prawnych,
prowadzenie i finansowanie ze środków własnych i dotacji budżetowych remontów
i inwestycji.

2. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań , Zakład współpracuje z referatami
Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
ROZDZIAŁ III
Organizacja Zakładu
§ 5.1. Zakładem kieruje Dyrektor.
2. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora Zakładu
wykonuje Burmistrz Książa Wlkp.
§ 6.1. Dyrektor Zakładu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego przez Burmistrza Książa Wlkp.
2. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda
Burmistrza Książa Wlkp.
3. Dyrektor zakładu może udzielać pełnomocnictw innym osobom. Zakres tych
pełnomocnictw nie może wykraczać poza umocowania o których mowa w ust.1.
4. Dyrektor Zakładu podejmuje decyzje zgodnie z przepisami prawa i ponosi za nie
odpowiedzialność.
5. Dyrektor Zakładu jest odpowiedzialny za właściwą organizację Zakładu, jego
sprawne działanie, kontrolę realizacji zadań
oraz określanie kierunków działania
i rozwoju Zakładu
§ 7.1. Dyrektor Zakładu zatrudnia i zwalnia pracowników Zakładu.
2. Pracownicy Zakładu podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Zakładu.
3. Do pracowników Zakładu stosuje się przepisy o pracownikach samorządowych,
jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
4.Strukturę organizacyjną Zakładu i podział czynności między stanowiska pracy
określa Dyrektor Zakładu.

§ 8.1. Zakład prowadzi działalność na podstawie planu.
2. Zakład wykonuje określone statutem usługi na podstawie umów zawieranych ze

zleceniodawcami.
§ 9. Odrębne przepisy regulują działalność Zakładu w zakresie :
1) planowania i sprawozdawczości,
2) finansowania i płac,
3) rachunkowości,
4) ustalania cen.
ROZDZIAŁ IV
Mienie Zakładu i Gospodarka Finansowa
§ 10. Zakład dysponuje środkami trwałymi i obrotowymi stosownie do potrzeb
wynikających z działalności statutowej, które to środki stanowią część mienia komunalnego
gminy Książ Wlkp. przekazanego Zakładowi na podstawie bilansu sporządzonego na dzień
rozpoczęcia działalności.
§ 11. Zakład gospodaruje przekazanym mu w zarząd mieniem komunalnym, zapewnia
jego ochronę i racjonalne wykorzystanie.
§ 12. Zbywanie mienia przekazanego Zakładowi może się odbyć tylko za zgodą
właściwego organu gminy.
§ 13.1.Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy
obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu gminy, koszty i inne obciążenia, stan
środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu i rozliczenia
z budżetem gminy
2. Nadzór nad planem finansowym i sprawozdawczością Zakładu sprawuje Burmistrz
Książa Wlkp.
ROZDZIAŁ V
System kontroli zarządczej
§ 14.1. Dyrektor Zakładu zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej
i efektywnej kontroli zarządczej.
2.Dyrektor Zakładu sprawuje ogólny nadzór nad skutecznością działania
i prawidłowością wykorzystania sygnałów kontroli zarządczej oraz danych
o nieprawidłowościach napływających spoza Zakładu.
ROZDZIAŁ VI
Postanowienie końcowe
§ 15.W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Zakładu może wystąpić do Burmistrza z
inicjatywą zmian Statutu.
§ 16.Zmiany Statutu dokonywane mogą być tylko w trybie przewidzianym dla jego
uchwalenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak

