
Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XLI/202/17 

Rady Gminy Marciszów 

z dnia 31 sierpnia 2017 r. 
 

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ                                                 

„Wodociągi Marciszowskie” z siedzibą w Marciszowie. 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne. 

 

§ 1 

Zakład Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie” z siedzibą w Marciszowie zwany 

dalej w skrócie Zakładem jest jednostką organizacyjną Gminy Marciszów utworzoną w celu 

realizacji zadań własnych gminy o charakterze użyteczności publicznej. Jednostka działa w 

formie samorządowej jednostki budżetowej i nie posiada osobowości prawnej.   

 

§ 2 

Zakład Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie” z siedzibą w Marciszowie zwany 

w dalszej części statutu ,,Zakładem”, ma swoją siedzibę w przy ul. Dworcowej 14 w 

Marciszowie. 

 

§ 3 

Obszarem działania Zakładu jest gmina Marciszów. 

 

 

Rozdział 2 

Przedmiot działania zakładu. 

 

§ 4 

1. Przedmiotem działania Zakład Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie”                

z siedzibą w Marciszowie jest realizacja zadań Gminy odnoszących się do bieżącego                        

i nieprzerwanego zaspakajania zbiorowych potrzeb ludności w zakresie: zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  

2. Zakład realizuje określony w ust.1 przedmiot działalności poprzez odpłatne świadczenie 

usług powszechnie dostępnych obejmujących: 

1) zbiorowe zaopatrzenie w wodę, polegające w szczególności na: 

a) uzdatnianiu i dostarczaniu wody, 

b) bieżącej eksploatacji, naprawie i konserwacji sieci i urządzeń wodociągowych, 

c) remontach kapitalnych i modernizacji sieci i urządzeń wodociągowych, 

d) rozbudowie sieci i urządzeń wodociągowych, 

e) wykonywaniu podłączeń odbiorców urządzeń wodociągowych, 

f) świadczeniu usług instalatorstwa wodnego. 

2) Zbiorowy odbiór ścieków, polegający w szczególności na: 

a) odbiorze ścieków i ich odprowadzaniu do sieci kanalizacyjnej, 

b) bieżącej eksploatacji, naprawie i konserwacji sieci i urządzeń kanalizacyjnych, 

c) bieżącej eksploatacji gminnych oczyszczani ścieków, 

d) remontach kapitalnych i modernizacji sieci i urządzeń kanalizacyjnych, 

e) rozbudowie sieci i urządzeń kanalizacyjnych, 

f) wykonywaniu podłączeń odbiorców do sieci i urządzeń kanalizacyjnych, 

g) świadczeniu usług instalatorstwa kanalizacyjnego. 



3) Pozostała działalność - inne prace zlecone przez Wójta Gminy Marciszów na rzecz Gminy 

Marciszów i jednostek organizacyjnych gminy. 

 

Rozdział 3 

Organizacja Zakładu 

 

§ 5 

1 Zakładem kieruje Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Wójt Gminy Marciszów wykonując 

jednocześnie uprawnienia zwierzchnika służbowego i wszelkie czynności z zakresu prawa 

pracy. 

2. Dyrektor jednoosobowo odpowiada za całokształt działalności Zakładu w ramach 

udzielonego pełnomocnictwa i ponosi odpowiedzialność za wyniki jego działania. Zapewnia 

warunki sprawnej organizacji pracy oraz efektywnego funkcjonowania Zakładu. 

3. Szczegółową strukturę wewnętrzną Zakładu i podział czynności na stanowiska pracy określa 

regulamin organizacyjny.  

Rozdział 4 

Gospodarka finansowa 

 

§ 6 

1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach  określonych w ustawie o finansach 

publicznych tj. pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Marciszów a uzyskane 

dochody z prowadzonej działalności odprowadza na rachunek budżetu Gminy Marciszów.  

2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan dochodów i wydatków, zwany planem 

finansowym jednostki budżetowej. 

3. Zakład prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe i budżetowe 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

4. Zakład jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji dotyczącej: 

1) działalności finansowej, 

2) spraw pracowniczych, 

3) działalności administracyjnej, 

4) innej dokumentacji wymaganej przepisami prawa. 

5. Okresem rozliczeniowym z budżetem Gminy jest rok kalendarzowy. 

6. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy. 

7. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Zakładu ponosi Dyrektor i osoba upoważniona 

jako Główny Księgowy Zakładu w zakresie określonym ustawą o finansach publicznych oraz 

innymi przepisami prawa. 

 

Rozdział 5 

Mienie Zakładu 

 

§ 7 

Zakładowi zostanie przekazane w trwały zarząd mienie gminne w zakresie niezbędnym do 

prowadzenia działalności statutowej.  

 

 

Rozdział 6 

Postanowienia końcowe. 

 

§ 8 

l. Zakład jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. W imieniu Zakładu wszelkie 

czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Dyrektor Zakładu. 



2. Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z nim prawa i obowiązki pracodawcy 

i pracowników określa regulamin pracy. 

3. Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń ustala regulamin 

wynagradzania. 

 

 

§ 9 

Organem sprawującym nadzór nad działalności Zakładu jest Wójt Gminy Marciszów. 

 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązujące. 

 

§ 11 

Zmiana statutu Zakładu wymaga uchwały Rady Gminy Marciszów. 

 

§ 12 

Statut wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale o jego nadaniu. 

 

 

 


