Uchwała Nr XV/166/2008
Rady Gminy Lubaczów
z dnia 8 luty 2008 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXII/322/2006 Rady Gminy Lubaczów
z dnia 25 stycznia 2006 r w sprawie utworzenia zakładu budŜetowego oraz przyjęcia
jednolitego tekstu Uchwały Rady Gminy Lubaczów Nr XXXII/322/2006 z dnia
25 stycznia 2006 r. w sprawie utworzenia zakładu budŜetowego

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm/, art.25 ust 1 pkt 2 i ust. 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz.
2104/
Rada Gminy Lubaczów
uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr XXXII/322/2006 Rady Gminy Lubaczów z dnia 25 stycznia 2006 r w sprawie
utworzenia zakładu budŜetowego wprowadzić następujące zmiany:
1. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie :
1. Przedmiotem działalności Zakładu Usług Komunalnych w ZałuŜu jest:
1) obsługa oczyszczalni ścieków w ZałuŜu,
2) obsługa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: ZałuŜe, Mokrzyca,
Młodów – ulica Pilipy, Basznia Dolna – przysiółek Lubasy i osiedle Sportowe,
3) prowadzenie działalności rolniczej na gruntach rolnych mienia gminnego,
4) inkaso opłat targowych na terenie gminy Lubaczów,
5) świadczenie usług transportowo - sprzętowych,
6) wykonywanie usług w zakresie gospodarki leśnej,
7) zalesianie gruntów rolnych, innych niŜ rolne oraz odłogowanych,
8) wykonywanie innych doraźnych robót bądź usług zleconych przez Wójta Gminy.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu działalności, organizację oraz zasady funkcjonowania
Zakładu Usług Komunalnych w ZałuŜu określa statut stanowiący załącznik Nr 1
do Uchwały.
2. § 4 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
2. Podstawą gospodarki finansowej zakładu budŜetowego będą roczne plany finansowe
obejmujące przychody i rozchody, stan środków obrotowych i rozliczenie z budŜetem
gminy w działach:
- 010 Rolnictwo i łowiectwo,
- 020 Leśnictwo,
- 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3. Źródłami przychodów własnych Zakładu Usług Komunalnych w ZałuŜu są:
- opłaty za oczyszczanie ścieków w urządzeniach kanalizacyjnych oczyszczalni
ścieków w ZałuŜu,
- płatności bezpośrednie do gruntów rolnych oraz płatności z tytułu wsparcia
działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania,
- prowizja za inkaso opłaty targowej,
- wynagrodzenie za świadczone usługi
- dochody z tytułu zalesień.
3. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:
Przekazać składniki majątkowe niezbędne do funkcjonowania Zakładu tj.:
- oczyszczalnię ścieków w ZałuŜu wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- uŜytki rolne mienia gminnego, pozostałe po zlikwidowanym Gospodarstwie
komunalnym w Lubaczowie wg odrębnych protokołów przekazania,
- sieć kanalizacyjną wraz z infrastrukturą towarzyszącą wg odrębnych protokołów
zdawczo – odbiorczych,
- studnię pomiarową ścieków wraz z urządzeniami w ZałuŜu.
4. W § 4 statutu zakładu budŜetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych w ZałuŜu”
stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/322/2006 Rady Gminy Lubaczów
z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie utworzenia zakładu budŜetowego wprowadza się
następujące zmiany:
1) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
4. Obsługa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: ZałuŜe, Mokrzyca,
Młodów – ulica Pilipy, Basznia Dolna – przysiółek Lubasy i osiedle Sportowe.
5. Świadczenie usług transportowo sprzętowych.
2) po ust. 6 dodaje się ust. 7 i 8 o treści:
7. Wykonywanie usług w zakresie gospodarki leśnej, a w szczególności:
- usług z zakresu pozyskania i zrywki drewna, zagospodarowania i utrzymania
lasu,
- remontów i budowy infrastruktury leśnej.
8. Zalesianie gruntów rolnych, innych niŜ rolne oraz odłogowanych.
§2
Przyjąć jednolity tekst uchwały o utworzeniu zakładu budŜetowego stanowiący załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.
§3
Przyjąć jednolity tekst statutu zakładu budŜetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych
w ZałuŜu”
§4
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Lubaczów.

§5
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji BudŜetowej Rady Gminy Lubaczów.
§6
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Cozac

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/166/2008
Rady Gminy Lubaczów
z dnia 8 luty 2008 r.

Uchwała Nr XXXII/322/2006
Rady Gminy Lubaczów
z dnia 25 stycznia 2006 r.
w sprawie utworzenia zakładu budŜetowego

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 9 lit. H ustawy z dnia 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm/, art.25 ust 1 pkt 2 i ust. 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz.
2104/

Rada Gminy Lubaczów
uchwala, co następuje:

§1
Utworzyć zakład budŜetowy pod nazwą „Zakład Usług Komunalnych w ZałuŜu”
z przekształcenia zlikwidowanego „Gospodarstwa Komunalnego w Lubaczowie”
§2
Siedzibą Zakładu Usług Komunalnych w ZałuŜu jest budynek oczyszczalni ścieków
w ZałuŜu, gmina Lubaczów, ZałuŜe 361, 37-600 Lubaczów.
§3
1. Przedmiotem działalności Zakładu Usług Komunalnych w ZałuŜu jest:
1) obsługa oczyszczalni ścieków w ZałuŜu,
2) obsługa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: ZałuŜe, Mokrzyca, Młodów –
ulica Pilipy, Basznia Dolna – przysiółek Lubasy i osiedle Sportowe,
3) prowadzenie działalności rolniczej na gruntach rolnych mienia gminnego,
4) inkaso opłat targowych na terenie gminy Lubaczów,
5) świadczenie usług transportowo - sprzętowych,
6) wykonywanie usług w zakresie gospodarki leśnej,
7) zalesianie gruntów rolnych, innych niŜ rolne oraz odłogowanych,
8) wykonywanie innych doraźnych robót bądź usług zleconych przez Wójta Gminy.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu działalności, organizację oraz zasady funkcjonowania
Zakładu Usług Komunalnych w ZałuŜu określa statut stanowiący załącznik Nr 1
do Uchwały.

§4
1. Zakład Usług Komunalnych w ZałuŜu prowadzi gospodarkę finansową według zasad
określonych w:
- ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249,
poz.2104 z późn. Zm/,
- rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie gospodarki
finansowej jednostek budŜetowych, zakładów budŜetowych, gospodarstw
pomocniczych jednostek budŜetowych oraz zasad i terminów rocznych rozliczeń i
wpłat do budŜetu /Dz. U. z 2005 r., Nr 23, poz. 190/
2. Podstawą gospodarki finansowej zakładu budŜetowego będą roczne plany finansowe
obejmujące przychody i rozchody, stan środków obrotowych i rozliczenie z budŜetem
gminy w działach:
- 010 Rolnictwo i łowiectwo,
- 020 Leśnictwo,
- 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
3. Źródłami przychodów własnych Zakładu Usług Komunalnych w ZałuŜu są:
- opłaty za oczyszczanie ścieków w urządzeniach kanalizacyjnych oczyszczalni
ścieków w ZałuŜu,
- płatności bezpośrednie do gruntów rolnych oraz płatności z tytułu wsparcia
działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania,
- prowizja za inkaso opłaty targowej,
- wynagrodzenie za świadczone usługi
- dochody z tytułu zalesień.
4. Dla Zakładu Usług Komunalnych w ZałuŜu ustalić dotację z budŜetu gminy na pierwsze
wyposaŜenie.
§5
Przekazać składniki majątkowe niezbędne do funkcjonowania Zakładu tj.:
- oczyszczalnię ścieków w ZałuŜu wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- uŜytki rolne mienia gminnego, pozostałe po zlikwidowanym Gospodarstwie
komunalnym w Lubaczowie wg odrębnych protokołów przekazania,
- sieć kanalizacyjną wraz z infrastrukturą towarzyszącą wg odrębnych protokołów
zdawczo – odbiorczych,
- studnię pomiarową ścieków wraz z urządzeniami w ZałuŜu.
§6
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Lubaczów.
§7
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji BudŜetowej Rady Gminy Lubaczów.

§8
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 kwietnia 2006 roku.

Przewodniczący Rady
Roman Cozac

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXII/322/2006
Rady Gminy Lubaczów
z dnia 25 stycznia 2006 r.

STATUT
ZAKŁADU BUDśETOWEGO
PN.. „ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ZAŁUśU”

ROZDZIAŁ I
PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA
§1
„Zakładu Usług Komunalnych w ZałuŜu” zwany dalej Zakładem działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm/,
2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249,
poz.2104 z późn. zm/,
3) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie gospodarki
Finansowej jednostek budŜetowych, zakładów budŜetowych, gospodarstw pomocniczych
jednostek budŜetowych oraz zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budŜetu
/Dz. U. z 2005 r., Nr 23, poz. 190/
ROZDZIAŁ II
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§2
Siedzibą Zakładu
37-600 Lubaczów.

jest

budynek

oczyszczalni

ścieków

w

ZałuŜu,

ZałuŜe

361,

§3
1. Zakład jest wydzieloną jednostka organizacyjną Gminy Lubaczów działającą w formie
zakładu budŜetowego, nie posiadającą osobowości prawnej.
2. Zakład tworzy, łączy, przekształca w inna formę organizacyjno – prawną i likwiduje Rada
Gminy Lubaczów.
3. Rada Gminy Lubaczów likwidując Zakład, określa przeznaczenie mienia znajdującego się
w jego uŜytkowaniu.

4. NaleŜności i zobowiązania likwidowanego Zakładu przejmuje Rada Gminy Lubaczów,
a w przypadku przekształcania go w inną formę organizacyjno – prawną nowo utworzona
jednostka.
ROZDZIAŁ III
PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
§4
Przedmiotem działalności Zakładu Usług Komunalnych w ZałuŜu jest:
1. Obsługa oczyszczalni ścieków w szczególności:
1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i pracy urządzeń oczyszczalni
ścieków,
2) dbałość o wygląd i estetykę na terenie oczyszczalni,
3) zapewnienie odbioru dostarczanych ścieków systemem kanalizacji sanitarnej
i dowoŜonych indywidualnie do punktu zlewnego,
4) analiza polityki taryfowej i przygotowywanie taryf związanych z oczyszczaniem
ścieków,
5) rozliczanie ilościowe i finansowe dostarczonych
prowadzących obsługę sieci kanalizacyjnych,

ścieków

od

podmiotów

6) monitoring jakości oczyszczonych ścieków, dokonywanie sprawozdawczości
i ponoszenie opłat i innych naleŜności wynikających z ustawy Prawo ochrony
środowiska i przepisów wykonawczych,
7) przygotowywanie i realizacja po zatwierdzeniu przez Radę miny Lubaczów
wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych oczyszczalni
ścieków,
8) wykonywanie innych obowiązków przypisanych przedsiębiorstwu wodno –
kanalizacyjnemu ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków i przepisami wykonawczymi.
2. Prowadzenie działalności
w szczególności:

rolniczej

na

gruntach

rolnych

mienia

gminnego

1) prowadzenie działalności rolniczej zgodnie z zasadami zwykłej dobrej praktyki
rolniczej,
2) umoŜliwienie wypasu zwierząt gospodarskich na uŜytkowanych gruntach rolnikom
terenu gminy Lubaczów,
3) składanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do uŜytkowanych gruntów
rolnych,
4) przejęcie zobowiązań Gospodarstwa Komunalnego w Lubaczowie do kontynuowania
działalności rolniczej do końca okresu objętego zobowiązaniem z tytułu płatności
ONW,
5) utrzymywanie, konserwacja i modernizacja urządzeń melioracyjnych i innej
infrastruktury na uŜytkowanych gruntach.

3. Inkaso opłat targowych na terenie gminy Lubaczów w szczególności:
1) pobór opłaty targowej,
2) rozliczanie w Urzędzie Gminy pobranej opłaty targowej w terminach ustalonych
właściwą uchwałą Rady Gminy.
4. Obsługa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: ZałuŜe, Mokrzyca, Młodów –
ulica Pilipy, Basznia Dolna – przysiółek Lubasy i osiedle Sportowe.
5. Świadczenie usług transportowo sprzętowych.
6. Wykonywanie innych doraźnych robót bądź usług zleconych przez Wójta Gminy.
7. Wykonywanie usług w zakresie gospodarki leśnej, a w szczególności:
-

usług z zakresu pozyskania i zrywki drewna, zagospodarowania i utrzymania lasu,

-

remontów i budowy infrastruktury leśnej.

8. Zalesianie gruntów rolnych, innych niŜ rolne oraz odłogowanych..
ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA JEDNOSTKI
§5
1. Zakładem kieruje oraz reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
2. Dyrektora Zakładu powołuje i odwołuje Wójt Gminy.
3. Dyrektor Zakładu kieruje jego działalnością na podstawie pełnomocnictwa udzielonego
przez Wójta Gminy Lubaczów.
§6
Do zakresu działania Dyrektora Zakładu naleŜy w szczególności:
1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Zakładu i kierowanie jego działalnością,
2) reprezentowanie oraz działanie w imieniu Zakładu wobec władz, instytucji,
organizacji oraz osób trzecich,
3) składanie w imieniu Zakładu oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych
do wysokości kwot określonych w planie finansowym,
4) wykonywanie zadań wynikających z realizacji zadań obronnych Gminy,
5) nadzorowanie grup pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych
i innych podczas wykonywania zleconych prac.
§7
1. Strukturę organizacyjną, podział czynności i odpowiedzialność zatrudnionych osób
określa Regulamin Organizacyjny Zakładu.
2. Regulamin Organizacyjny zatwierdza Wójt Gminy Lubaczów na wniosek Dyrektora
Zakładu.

ROZDZIAŁ V
GOSPODARKA FINANSOWA
§8
1. Zakład gospodaruje wydzieloną częścią mienia komunalnego i prowadzi samodzielnie
działalność gospodarczą w celu pozyskiwania środków na działalność statutową.
2. Majątek Zakładu stanowi mienie komunalne przekazane w uŜytkowanie oraz mienie
uzyskane w wyniku działalności.
3. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez
Dyrektora Zakładu. W planie finansowym wyodrębnia się w szczególności:
1) przychody własne,
2) dotacje z budŜetu gminy,
3) wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń,
4) wydatki inwestycyjne.
4. Zakład moŜe otrzymywać z budŜetu dotację przedmiotową.
5. W zakresie określonym w odrębnych przepisach Zakład moŜe otrzymywać dotację
podmiotową lub dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.
6. Zakład dokonuje wpłat do budŜetu nadwyŜek środków obrotowych na koniec okresu
rozliczeniowego.
7. W planie finansowym zakładu budŜetowego mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku
w przypadku realizowania wyŜszych od planowanych przychodów i wydatków, pod
warunkiem, Ŝe nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budŜetu ani zwiększenia dotacji
z budŜetu.
8. Kontrolę prawidłowości rozliczeń z budŜetem gminy prowadzi Skarbnik Gminy.
§9
1. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy i prowadzi własną rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Koszty działalności Zakładu w pełni pokrywane są z dochodów własnych i dotacji
celowych.
3. Zakład prowadzi działalność finansową na zasadach obowiązujących w zakładach
budŜetowych.
§ 10
Odrębne przepisy określają zasady:
1) ewidencji, planowania, sprawozdawczości finansowej i statystycznej,
2) finansowania i rozliczeń z budŜetem Gminy,

3) ustalania cen i opłat,
4) stosowania regulaminów i układów zbiorowych pracy.
ROZDZIAŁ VI
PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW
§ 11
Prawa i obowiązki pracowników Zakładu określają:
1) kodeks pracy,
2) ustawa o pracownikach samorządowych i przepisy wykonawcze.
ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12
1. Dyrektor Zakładu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego
statutu.
2. Nadzór nad działalnością statutową Zakładu sprawuje Wójt Gminy Lubaczów.
§ 13
Zmiany w statucie uchwala Rada Gminy Lubaczów.
§ 14
1. Mienie Zakładu jest mieniem komunalnym.
2. Do mienia komunalnego stosuje się postanowienia ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm/.
§ 15
W odniesieniu do spraw nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy
prawa określone w Rozdziale I § 1 niniejszego statutu oraz inne właściwe przepisy prawne.
§ 16
Statut wchodzi w Ŝycie z dniem powołania Zakładu.
Przewodniczący Rady
Roman Cozac

