
……………………………………………………………………. 
  
Statut  
 

Załącznik do uchwały 
       Nr XI/106/11 

 Rady Miejskiej w Zbąszyniu 
       z dnia 26 sierpnia 2011r. 
 

 
STATUT 

ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W ZBĄSZYNIU 
 
     Rozdział I 
 
    Podstawa prawna działania 

 
§ 1. 

Zakład Usług Komunalnych w Zbąszyniu zwany dalej „zakładem” został utworzony 
na podstawie uchwały Nr XLII/27/94 Rady Gminy i Miasta w Zbąszyniu z dnia 25 
maja 1994r. w sprawie reorganizacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Zbąszyniu. 
 
 

§ 2. 
Siedzibą zakładu jest miasto Zbąszyń. 
 

§ 3. 
1. Zakład jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Zbąszyń. 
2. Dysponentem części budżetowej zakładu jest Rada Miejska w Zbąszyniu. 
3. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z 

dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 
zm.). 

 
Rozdział II 
 

   Przedmiot i zakres działania Zakładu 
 

§ 4. 
Przedmiotem działania zakładu jest prowadzenie działalności w zakresie: 

1) utrzymania, konserwacji, modernizacji sieci urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych, w tym: stacji uzdatniania wody, hydroforni, oczyszczalni 
i przepompowni, 

2) ujmowania, uzdatniania i zbiorowego dostarczania wody oraz zbiorowego 
odprowadzania i oczyszczania ścieków za pomocą urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych, 

3)  zapewnienia należytej jakości dostarczanej wody oraz kontrola jakości 
odprowadzanych ścieków, 



4) zawierania umów oraz pobierania opłat od odbiorców wody i dostawców 
ścieków. 

5) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi, 
6) dróg, ulic, mostów i placów oraz organizacji ruchu drogowego, 
7) wysypiska, unieszkodliwiania odpadów komunalnych, usuwania ścieków 

komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, 
8) targowisk, 
9) zieleni gminnej i zadrzewień, 
10) cmentarzy, 
11) lokalnego transportu zbiorowego. 

 
Rozdział III 

 
   Organizacja  i zasady kierowania 
 

§ 5. 
1. Zakładem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik zakładu. 
2. Kierownika zakładu zatrudnia i zwalnia Burmistrz Zbąszynia. 
3. Kierownik zakładu kieruje działalnością zakładu na podstawie i w granicach 

pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Zbąszynia. 
 

§ 6. 
1. Szczegółową strukturę organizacyjną zakładu oraz podział zadań ustala 

Kierownik zakładu w regulaminie organizacyjnym zakładu. 
2. Kierownik zakładu zatrudnia i zwalnia pracowników zakładu. 
3. W miarę potrzeby Kierownik zakładu ustanawia pełnomocników. 
4. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
 
 
     Rozdział IV 
 
   Gospodarka finansowa i mienie Zakładu 
 
      §  7. 
1. Zakład działa na podstawie przepisów dla samorządowych zakładów 

budżetowych. 
2. Podstawą gospodarki finansowej zakładu jest roczny plan finansowy 

obejmujący  przychody i koszty działalności oraz stan środków obrotowych i 
rozliczenia z budżetem Gminy. 

3. Roczny plan finansowy zakładu  stanowi część składową budżetu Gminy i 
podlega uchwaleniu przez Radę Miejską..  

4. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy. 
5. Zakład prowadzi rachunkowość wg wymogów określonych w ustawie o 

rachunkowości, ustawie o finansach publicznych i wydanych do niej 
przepisów wykonawczych oraz sporządza zgodnie z przepisami 
sprawozdania finansowe. 



6. Kontrolę prawidłowości rozliczeń zakładu z budżetem Gminy  przeprowadza 
Skarbnik Gminy. 

 
      § 8. 
1. Mienie zakładu jest mieniem komunalnym należącym do Gminy Zbąszyń     

przekazanym w trwały zarząd. 
2. Główny Księgowy oraz pełnomocnicy zakładu działają w granicach ich 

upoważnienia określonych przez Kierownika zakładu. 
3. Osobami kompetentnymi do podpisywania dokumentów finansowych 

zakładu są Kierownik zakładu  i Główny Księgowy. 
 

Rozdział V 
 
    Kontrola wewnętrzna 

 
§ 9. 

1. Ogólny nadzór nad działaniem systemu kontroli wewnętrznej sprawuje 
Kierownik zakładu, który odpowiada za zorganizowanie tego systemu i 
prawidłowe jego funkcjonowanie. 

2. Kontrolę wewnętrzną – szczegółową sprawuje: 
a) w zakresie finansowym – Główny Księgowy, 
b) w pozostałym zakresie – inni upoważnieni przez Kierownika zakładu 

pracownicy. 
 

     Rozdział VI 
 
    Nadzór nad zakładem   
       
      § 10. 
1. Kontrolę działalności zakładu dokonuje Burmistrz lub upoważnione przez 

niego osoby. 
2. Ocenę pracy Kierownika zakładu dokonuje Burmistrz . 

 
Rozdział VII  

 
    Postanowienia końcowe 
 
      § 11. 

1. Kierownik zakładu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień 
niniejszego statutu. 

2. W uzasadnionych przypadkach Kierownik zakładu przedstawia Burmistrzowi 
propozycje zmian w statucie. 

 


