
 

Uchwała nr VII/63/2019 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 29 maja 2019  

w sprawie: połączenia samorządowych zakładów budżetowych Gminy Poniec- Gminnego Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach i Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Poniecu. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit "h" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                       

( tj.Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz art.6 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 

komunalnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.712 ze zm.) w związku z art. 16 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)Rada Miejska w Poniecu 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Z dniem 1 lipca 2019 r. dokonuje się połączenia samorządowych zakładów budżetowych Gminy  

Poniec : Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu poprzez włączenie do Gminnego 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach Zakładu Gospodarki Komunalnej                      

i Mieszkaniowej w Poniecu. 

2. Połączenie zakładów wskazanych w ust.1 następuje przez przeniesienie na Gminny Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 

zgodnie z bilansem zamknięcia sporządzonym na dzień 30.06.2019 r. 

3. Połączenie ksiąg rachunkowych zakładów wskazanych w ust.1 następuje przez przejęcie przez 

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu ksiąg rachunkowych Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu, według stanu na dzień 30.06.2019 r. 

§ 2 

1.  Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s Drzewce przejmuje należności                              

i zobowiązania oraz prawa i obowiązki związane z działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej                   

i Mieszkaniowej. 

2. Pracownicy zatrudnieni w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z dniem połączenia 

stają się na zasadach art.23 kodeksu pracy pracownikami Gminnego Zakładu Wodociągów                             

i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach. 

3. Nadaje się statut Gminnemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach                  

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 do Uchwały nr VII/63/2019 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 29 maja 2019  

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.               

z 2019 r. poz. 506) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach 

majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących tworzenia, likwidacji                 

i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz 

wyposażania ich w majątek. 

Z kolei zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 712) organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą tworzyć, łączyć, 

przekształcać w inną formę organizacyjno-prawną i likwidować samorządowe zakłady budżetowe 

zgodnie z przepisami ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych. 

Przepisy, do których odsyła art. 6 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej, to przede wszystkim art. 

16 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 

i tak: 

1) zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego tworzy, łączy, przekształca w inną formę organizacyjno-prawną                 

i likwiduje samorządowy zakład budżetowy; 

2) zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy o finansach publicznych likwidując samorządowy zakład 

budżetowy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa przeznaczenie 

mienia znajdującego się w użytkowaniu tego zakładu; 

3) zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o finansach publicznych przepis art. 16 ust. 3 stosuje się 

odpowiednio do łączenia samorządowych zakładów budżetowych. 

Mając na uwadze powyższe przepisy nie ulega wątpliwości, że do wyłącznej kompetencji rady gminy 

należy podejmowanie decyzji w zakresie łączenia samorządowych zakładów budżetowych. Uchwała 

normuje także konsekwencje połączenia.  

Realizacja uchwały nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu gminy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sip.lex.pl/#/document/17569559?cm=DOCUMENT


                                                                                                                  Załącznik do uchwały Nr VII/63/2019 

                                                                                        Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 maja 2019 roku 

 

Statut Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach. 

 

                                                                         Rozdział 1 

                                                              Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu zwany dalej „Zakładem”, jest jednostką 

organizacyjną Gminy Poniec, utworzoną w celu realizacji zadań własnych gminy o charakterze 

użyteczności publicznej. 

2. Zakład działa w formie samorządowego zakładu budżetowego. 

§ 2. Zakład działa w szczególności na podstawie: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ); 

2) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj.Dz. U. z 2019 r. poz.712 ze zm. ); 

3) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj.Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm. ); 

4) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm. ); 

5) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj.Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ); 

6) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj.Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze 

zm); 

7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz 

przepisów wykonawczych do niej; 

8) niniejszego statutu. 

§ 3. 1. Siedziba Zakładu znajduje się w miejscowości Drzewce nr 48  

2. Zakład używa pieczęci podłużnej zawierającej pełną nazwę, siedzibę, NIP i Regon Zakładu. 

3. Terenem działania Zakładu jest Gmina Poniec. 

                                                              Rozdział 2 

                                              Zakres działalności Zakładu 

§ 4. Zakład realizuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest stałe 

zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, w 

zakresie: 

1) zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców i innych odbiorców w wodę; 

2) świadczenia usług kanalizacyjnych - odprowadzania ścieków; 

3) wykonywania robót i usług dotyczących zaopatrzenia w wodę i kanalizację; 

4) uczestniczenia w opracowywaniu programów budowy nowych i rozbudowy istniejących urządzeń 

wodociągowo-kanalizacyjnych i sieci; 



5) nadzorowanie racjonalnego gospodarowania posiadanymi zasobami wodnymi; 

6) koordynacji i wydawania technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej oraz dokonywania odbioru tych przyłączeń; 

7) określania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków; 

8) zawierania umów na dostarczanie wody i odprowadzania ścieków, pobierania opłat za świadczone 

usługi oraz realizacji postanowień regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków; 

9) całorocznego utrzymania dróg gminnych w tym odśnieżania i usuwania gołoledzi; 

10) świadczenia usług związanych z zagospodarowaniem, utrzymaniem i pielęgnacją terenów zieleni, 

w tym koszenie poboczy dróg gminnych. 

11) administrowania budynkami mieszkalnymi i nieruchomościami stanowiącymi gminne mienie 

komunalne, oddanymi w zarząd i administrowanie oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym; 

12) wykonywanie przeglądów technicznych budynków i lokali mieszkalnych i użytkowych 

administrowanych przez Zakład; 

13) zawieranie umów dotyczących najmu lokali mieszkalnych i użytkowych z osobami wskazanymi 

przez Burmistrza Ponieca oraz pobieranie czynszów i opłat związanych z najmem i odprowadzanie ich 

na rachunek Gminy Poniec; 

12) realizacji prac publicznych i robót interwencyjnych; 

13) wyłapywania bezpańskich zwierząt i opieki nad nimi; 

14) utrzymania targowiska miejskiego (pobieranie opłat w drodze inkasa); 

15) oczyszczanie miasta tj. utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Poniec; 

16) świadczenie usług związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych (szamb); 

17) wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Miejską i Burmistrza Ponieca; 

18) utrzymanie strefy płatnego parkowania na terenie Ponieca. 

                                                                      Rozdział 3 

                                          Funkcjonowanie i organizacja Zakładu 

§ 5. 1. Zakładem kieruje, reprezentuje go na zewnątrz i jest odpowiedzialny za jego działanie 

kierownik Zakładu, zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Ponieca. 

2. Kierownik Zakładu zatrudnia i zwalnia pracowników Zakładu  i jest wobec nich zwierzchnikiem 

służbowym. 

3. Kierownik Zakładu ponosi odpowiedzialność za powierzone mienie i całokształt działalności, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Do zakresu działalności Kierownika Zakładu należy w szczególności: 

1) reprezentowanie Zakładu na zewnątrz; 

2) opracowanie rocznych planów finansowych Zakładu; 

3) zapewnienie prawidłowego i racjonalnego wykonania planów finansowych; 

4) zabezpieczenie efektywnego wykorzystania mienia Zakładu; 



5) prowadzenie polityki zatrudnienia zapewniającego efektywne wykonanie zadań Zakładu; 

6) wykonanie funkcji Kierownika Zakładu w rozumieniu Kodeksu pracy; 

7) organizowanie i zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania systemu kontroli; 

7) określenie szczegółowej organizacji Zakładu oraz zakresów działalności poszczególnych komórek 

organizacyjnych w Regulaminie organizacyjnym Zakładu, który przedkłada do zatwierdzenia 

Burmistrzowi. 

§ 6. 1. Kierownik Zakładu kieruje działalnością Zakładu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 

przez Burmistrza Ponieca. 

2. Oświadczenie woli dotyczące praw i obowiązków majątkowych Zakładu składa jednoosobowo 

Kierownik Zakładu. 

3. Czynność prawna powodująca powstanie zobowiązań pieniężnych  wymaga kontrasygnaty 

Głównego Księgowego Zakładu, którego zatrudnia i zwalnia Kierownik  Zakładu. 

4. W razie nieobecności Kierownika Zakładu, jego funkcje pełni osoba upoważniona przez Kierownika. 

5. Zakład wyposażony jest w środki majątkowe niezbędne do prowadzenia swojej działalności. 

                                                                   Rozdział 4 

                                                     Gospodarka finansowa 

§ 7. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w samorządowych 

zakładach budżetowych wykonując zadania odpłatnie i pokrywając koszty swojej działalności z 

przychodów własnych. 

§ 8. 1. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy przygotowany przez 

Kierownika Zakładu, obejmujący przychody i rozchody, w tym stan środków obrotowych i rozliczenie 

z budżetem Gminy Poniec oraz dotacje z budżetu Gminy Poniec, 

2. Źródłami przychodu Zakładu są w szczególności: 

1) wpływy z tytułu świadczonych usług; 

2) dotacje przedmiotowe lub celowe z budżetu Gminy Poniec; 

3) inne przychody. 

3. Rozchodami Zakładu są koszty funkcjonowania Zakładu. 

§ 9. 1. Zakład ma prawo do zaciągania zobowiązań finansowych w wysokości wynikającej z 

zatwierdzonego planu finansowego w ramach realizacji zadań Zakładu. 

2. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Zakładu z budżetem Gminy sprawuje Burmistrz Ponieca. 

                                                                  Rozdział 5 

                                                      Postanowienia końcowe 

§ 10. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się obowiązujące przepisy 

prawa. 

2. Likwidacja zakładu następuje na podstawie Uchwały Rady Miejskiej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

3. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie przewidzianym do jego nadania. 

 


