
g@

RADA GMlNV
ul Skoroszgcach

U c h w a ł a tlr XXVII/13I/93
Rady Gminy w Skoroszy cach

z dnia 20 grudnia 1993 roku

w sprawle powołanla zakładu budże Łowego.

Na podstawle art.18 ust.2 pk1.9 liŁ."h" ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzle terytorlalnym
(Dz.U.t,Ir 16,poz.95,Nr 32,poz.19!, NR 34,poz.!99, Nr 43,
poz.ż53, Nr 89,poz.51B i z 1991 r. Nr 4,poz.78 1 Nr 110,
poz.473 oraz z L992 t. Nr 85,poa.42B i Nr 100,poz.499)
art.17 usŁ.2 ustawy z dnia 5 stycznta 1991, r. Prawo bud-
ż€lowe ( J edn. teks E Dz. U. Nr 72,poz.344 z 1993 r. ) oraz § Z

ust.1 t 3 rozpotządzenIa Rady Htnlstrów z dnia 8 maja 1991r
vl sprawle zakladów budzetowych (Dz.U.Nr ą2,poz.183)

Rada Gmlny w Skoroszycach

uchwalai
co następuJ e:

§r
Z dniem 1 stycznia 1994 roku povrołuJe zaklad buctżetowy
pod nazwą "Zaklad aczyszczanla t Wodociągów" z sledzibą
w Skor olżycach u1. Powstańców Śląskich I? .

§z
Podstawą prawn ą dzlalania zakladu J est rozporządzenle
Minl§tra Flnansów z dnla 8 maja 1991 r. v, sprawie zakladów
budżetowych (Dz.U.Nr 42,poz. 183) .

§s
Przedmlotem dzialania zakładu j est f.

1. budora i eksploatacJa urządzeń zaopatrzenla mleszkańcórł
gr_ntny w }Jodę?

2. ususanie 1 oczyszczanle 6cleków l odpadów komunalnych,
3. provradzenie inneJ dzialalnoścl gospodarŁzeJ z vtykorzys-

tanlem posiadanych składnik6w maj ątkowych.
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§s
dochod6w zakładu będą wpływy pleniężne uzyskl-
świadczonego przedmiotu działanla.
prżeznacuone będą na pokrycle wydatków zwląza-
utrzymanlem zaktadu l reallzacJą przedmlotowych
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§0

Utwotzony z6kł8d zostaje wyposażony w składnikl
maJ ątkowe przeJ ęte od l{oJ ewódzklego Zakladu Usług
Wodnych v, Opolu z/s i, Czarnowąsach.

§z
Niezbędne środki obrotowe na rozpoczęcie dzlałalnośc1
zabezpleczaJą dochody własne uJęte w planie finansowym
nowotworzonego zakładu.

§e
Nadzór nad zakł.adem sprawować bgdzte Zatząd Gminy

§s
Wykonanie uchwaly ponlerza 5lę Zatządowt Gmlny.

§ 10

Uchwala wchodzl w życta ł dnlem podJęcla

Zęca Prze odr/Lczącego
Rady lny

m§r l{ład,ys ałl Fit ipiak



R ADA GMlNY
u §koroszgcacb

U c h w a ł a Nr HIV/145/2000
Rady Gminy w Skoroszycach

z dnia 10 października 2000 r.

w sprawie zmlany uchwaĘ własnej dot, powołania zakładu budzetowego.

Na podstawie art.l8 ust.Z pkt.9 lit. h ustawy z dnia B marca
1990 r= o samorzadzie qminnvm (iedn= tek-st zL996 r. Dz= U. Nr 13 noz=7+
zmiany: Nr 5B poz.ż61, Nr 106 paz.496, Nr 132 poz.622; z 1997 r. Nr 9 poz,43,
Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.6B6, Nr 113 9oz.734, Nr 123 paz.775araz z1998
r. Nr 155 poz.1014, Nr t62 poz.1126, zżaa r. Nr 26 poz3a6, Nr 48 poz.552)
araz art. 19 ust.Z pkt.Z ustawy z dnia 5 listopada 1998 r. o finansach
publiczn,vch (Dz. U" Nr 155 poz=l0L4, zm; z L999 r. Nr 38 poz=360, Nr 49
paz,485) Rada Gminy w §koroszycach uchwalarconastępujel

§1
Zmienia się uchwałę własną Nr fffII/13Ll93 z dnia 20 grudnia 1993 r. w
sprawie powołania zakładu budzetowego w ten sposób, ze w § 1 zmienia się
adres siedziby Zakładu Oczyszeania i Wodociągów, klćry ma nową siedzibę w
Skoroszycach ul. Nyska 11.

§2
Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

§nca



RADA Gl\dlNY
u: Skaro*zgca§h

Uchwała Nr XI/ 51l11
Rady Gminy w Skoroszycach
z dnia 23 września 201r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVll/131l93 Rady Gminy w Skoroszycach z dnia
20 grudnia 1993 r. w sprawie powołania zakładu budżetowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 tit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. zż001 r., Nr 14ż, poz. 1591, zm.: Dz.U. zżOOż r.:
Nr 23, poz. żż0, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1ż71, Nr 21 4, poz.
1806; Dz.U. z2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; Dz.U. z2004 r.: Nr 102,
poz.1055, Nr 116, poz. 1ż03; Dz.U. zż005 r.: Nr 17ż, poz. 1441, Nll75, poz.1457;
Dz.U. z2006r.: Nr 17, poz. 128. Nr 181, poz. 1337; Dz.U. zż007 r.: Nr 48, poz.377,
Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1ż18;Dz.U.zż008 r.: Nr 180, poz. 1111, Nr223, poz.
1458; Dz.U. z2009 r.: Nr 52, poz.420; Nr 157, poz. 1ż41; Dz.U. zż0l0r.: Nr 28,
poz. 142; Nr 28 poz. 14ó; Nr 40, poz.230; Nr 106, poz. 675; Dz.U. z2011 r.: Nr 21,
poz. 113; Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777\ oraz art. 16 ustawy z dnia 27 sierpnia
ż009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, zm.: Dz.U. z2010 r.: Nr
ż8, poz. 146; Nr 96, poz.620; Nr 123, poz.835; Nr 15ż, poz. 10ż0; Nr 238, poz.
1578; Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy w Skoroszycach uchwala, co następuje:

§1

Zmienia się Uchwatę Nr XXV|l/131/93 Rady Gminyw Skoroszycach z dnia 20 grudnia
1993 r. w sprawie powotania zakładu budżetowego, zmienioną Uchwatą Nr
XXIV/,| 45/2000 Rady Gminy w Skoroszycach z dnia 10 października 2000 r. w sprawie
zmiany uchwaty wtasnej dot. powotania zaktadu budzetowego w.ten sposób, ze:

1. w § 1 stowa: ,,zaktad budżetowy" zastępuje się stowami: ,,samorządowy
zaktad budżetowy"

ż. skreśla się § 2
3. § 3 otrzymuje brzmienie:

1. ,,Przedmiotem dziatalności zaktadu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb
mieszkańców Gminy Skoroszyce w zakresie:
1) wodociągow i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania
ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń
sanitarnych, w szczególności:
a) zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych i innych" niż gospodarstwa
domowe odbiorców ustug, w szczególności wydobycie, uzdatnianie i
przesytanie wody do sieci oraz sprzedaz wody.
b) odprowadzania ścieków i oczyszczania ich na oczyszczatni ścieków,
c) prowadzenia kontroli jakości uzdatnionej wody, oczyszczonych ścieków,
d) eksptoatacji, konserwacji i prowadzenia remontów istniejących ujęć wody,
sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarne j i oczyszczatni Ścieków,
e) dokonywania rozLiczeń za pobraną wodę i odprowadzane ścieki;
prowadzenia wymaganej dokumentacji w tym zakresie,
f) odbior odpadów i ich unieszkodliwianie na gminnym sktadowisku odpadów,
2) dróg i ulic w szczegolności: biezącego utrzymania drog gminnych i ulic w
tym:



a). zimowego utrzymania dróg: odśnieżanie, zwalczanie ŚliskoŚci,
b). letniego utrzymania tj. naprawa cząstkowa masą asfaltową lub innym
materiatem,
c) wykaszanie poboczy przy drogach gminnych oraz placów."

4. § 4 otrzymuje brzmienie:
,,1. Zaktad rozliczac się będzie z budżetem gminy Skoroszyce, dział 900,
rozdzia| 90017 .

ż. Zaktad dokonuje wpłat do budzetu gminy Skoroszyce nadwyżki Środków
obrotowych ustalonej na koniec roku budżetowego w terminie do 30 marca
roku następującego po roku budżetowym, chyba że Rada Gminy postanowi
inaczej."

5. § 8 otrzymuje brzmienie:
,,Nadzór nad zakładem sprawować będzie Wójt Gminy"

§2

Statut samorządowego zaktadu budżetowego otrzymuje brzmienie okreŚlone
zatącznikiem do uchwaty.

§3

Wykonanie uchwaty powierza się Wójtowi Gminy.

s4

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.
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fiADA GMtNY
ru §koraszgcac Zatącznik do Uchwały Nr Xl/51 /1

Rady Gminy w Skoroszycach
z dnia 23 wześnia 201 1r.

STATUT ZAKŁADU OCZYSZCZANIA I WODOC|ĄGOW W SKOROSZYCACH

Rozdział l
Postanowienia ogólne

1. ,,Zakład Oczyszczania i Wodociągów w Skoroszycach" zwany datej Zaktadem
jest jednostką organizacyjną Gminy Skoroszyce - samorządowym zaktadem
budżetowym.
2. Zaktad moze uzywać nazwy skróconej ,,ZOiW w Skoroszycach".

§2

Siedziba Zaktadu mieści się w Skoroszycach przy ut. Nyskiej 11.

§3

Przedmiotem dziatatności Zaktadu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb
mieszkańców Gminy Skoroszyce w zakresie:
1) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanatizacji, usuwania i oczyszczania Ściekow
komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, w
szczegÓ[noŚci:
a) zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych i innych niż gospodarstwa domowe
odbiorców ustug, w szczegótności wydobycie, uzdatnianie i przesytanie wody do sieci
oraz sprzedaż wody.
b) odprowadzania ściekow i oczyszczania ich na oczyszczalni ścieków,
c) odbiór odpadów i ich unieszkodliwianie na gminnym sktadowisku odpadów,
d) prowadzenia kontroti jakości oczyszczonych ścieków,
e) eksptoatacji, konserwacji i prowadzenia remontów istniejących ujęĆ wody, sieci
wodociągowych, sieci ka na tizacj i sa ni ta rnej i oczyszcza l n i ście ków,
f) dokonywania rozliczeń za pobraną wodę i odprowadzane Ścieki, odebrane i

unieszkodliwiane odpady; prowadzenia wymaganej dokumentacji W tym zakresie,
ż\ dróg, ulic w szczególności: biezącego utrzymania dróg gminnych, ulic w tym:
zimowe utrzymanie dróg: odśnieżanie, zwalczanie ŚliskoŚci i letniego utrzymania tj.
naprawa cząstkowa masą asfaltową [ub innym materiatem.

§4

Zródla przychodów wtasnych Zaktadu stanowią dochody uzyskiwane przez Zakład za
odptatne wykonywanie usług odpowiadających profilowi działatńbŚci Zaktadu, d w
szczegó[ności:
1) optaty za dostarczoną wodę,

§1



2) optaty za odebrane ścieki,
3) optaty za odebrane odpady .

§5
1. Mienie Zaktadu jest mieniem komunalnym nalezącym do Gminy Skoroszyce
oddanym Zaktadowi w trwaty zarząd.
2. Zaktad wykonuje wszelkie uprawnienia w stosunku do mienia będącego w jego
trwałym zarządzie w zakresie wynikającym z trwatego zarządu.

Rozdział ll
Organizacja Zakładu

§6

1. Zaktadem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Zaktadu.
2. Kierownik Zakładu dziata jednoosobowo, na podstawie petnomocnictwa
udzielonego mu przez Wójta Gminy Skoroszyce.
3. CzynnoŚci w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Kierownika Zaktadu wykonuje
Wójt Gminy Skoroszyce.

s7

Do zakresu obowiązków Kierownika Zaktadu w szczegolności nalezy:
1. zapewnienie prawidtowego funkcjonowania Zaktadu i kierowanie jego
dziataInością,
2. opracowywanie oraz realizacja ptanów finansowych,
3. dysponowanie środkami finansowymi zaktadu,
4. kontrola zarządcza,
5. reprezentowanie zaktadu na zewnątrz, w tym występowanie przed sądami i
ustanawianie petnomocników procesowych,
6. wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników Zaktadu,
7. wydawanie w oparciu o obowiązujące akty normatywne zarządzeń wewnętrznych,
instrukcji i regulaminów.

§8

Kierownik realizuje zadania Zaktadu przy pomocy podlegtych pracowników.

§9

Organizację i zasady funkcjonowania Zaktadu określa Regulamin Organizacyjny
Zaktadu.

Rozdział lI!
Gospodarka finansowa Zakładu
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§10

1. Zaktad prowadzi gospodarkę finansową na zasadach okreŚlonych w ustawie
finansach pubticznych dta samorządowych zaktadów budżetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Zaktadu jest roczny plan finansowy.

§ 11

1ródla przychodów własnych Zaktadu stanowią dochody uzyskiwane przez Zaktad za

odpłatne wykonywanie ustug odpowiadających profilowi dziatalnoŚci Zaktadu, d W
szczególności:
1) optaty za dostarczoną wodę,
2) optaty za odebrane ścieki,
3) optaty za odebrane odpady .

slz
Zaktad prowadzi rachunkowość zgodnie z wymogami okreŚlonymi w ustawie o

rachunkowości, ustawie o finansach pubticznych oraz sporządza, według zasad tam
podanych, sprawozdania finansowe i budżetowe.

§ 13

Zaktad posiada odrębny rachunek bankowy.

s14

1. Zaktad dokonuje rocznych rozLiczeń i wptat nadwyżki Środkow obrotowych do

budżetu gminy Skoroszyce w terminie do 30 marca roku następującego po roku

budzetowym, chyba że Rada Gminy postanowi inaczej.

2. Faktyczny stan środków obrotowych samorządowego zaktadu budzetowego na

koniec roku ustala się jako róznicę między sumą stanu Środkow obrotowych na

początek roku i przychodów należnych związanych z prowadzoną dziatatnoŚcią a

sumą optaconych kosztów, zobowiązań i nie poniesionych wydatków na inwestYcje
finansowane ze środków wtasnych, ujętych w zatwierdzonym planie finansowym
zaktadu budżetowego, przy czym dotacje celowe udzielone z budŻetu na

finansowanie tub dofinansowanie kosztów reatizacji inwestycji nie mogą byĆ

wykorzystywane na inne cete; dotacje te , w częŚci, w jakiej nie zostatY
wykorzystane w roku budżetowym, podtegają zwrotowi do budżetu.

Rozdział lV
Nadzór na zakładem

§ 15

organy Gminy w granicach okreśtonych przez prawo dokonuje kontroli i ocenY
dziatatności zaktadu oraz kierownika zaktadu.
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Rozdział V
postanowienia końcowe

§ 16

W sprawach związanych z funkcjonowaniem Zaktadu, a nie uregulowanych
niniejszym Statutem stosuje się wtaŚciwe powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.
Zmian w Statucie dokonuje się w trybie wtaściwym dta jego nadania.
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