
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/303/2018 

RADY GMINY CZERNICHÓW 

z dnia 16 października 2018 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Usługowo – Produkcyjnego Gospodarki Wodno – Ściekowej 

„Isepnica” w Międzybrodziu Bialskim 

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), Rada Gminy 

Czernichów uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się statut Zakładu Usługowo – Produkcyjnego Gospodarki Wodno – Ściekowej „Isepnica” 

w Międzybrodziu Bialskim w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Tracą moc Uchwały Nr V/56/2003 z dnia 24 kwietnia 2003 r, XXIV/174/2008 z dnia 26 czerwca 

2008 r, XLV/359/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r, XXIII/218/2012 z dnia 30 listopada 2012. Rady Gminy 

Czernichów w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Usługowo – Produkcyjnego Gospodarki Wodno – 

Ściekowej „Isepnica” w Międzybrodziu Bialskim wraz z jego zmianami. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Czernichów 

 

 

Adam Badan 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 października 2018 r.

Poz. 6446



Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/303/2018 

Rady Gminy Czernichów 

z dnia 16 października 2018 r. 

 

Statut Zakładu Usługowo-Produkcyjnego Gospodarki Wodno – Ściekowej „Isepnica”  

w Międzybrodziu Żywieckim 

Rozdział 1. 

Podstawa prawna działania 

§ 1. Zakład Usługowo-Produkcyjny Gospodarki Wodno-ściekowej „Isepnica" z siedzibą w Międzybrodziu 

Bialskim zwany dalej „Zakładem" działa, w szczególności na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), 

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

z późniejszymi zmianami), 

3. Uchwały Nr XI/84/91 Rady Gminy Czernichów z dnia 26.VII.1991 r. w sprawie: utworzenia zakładu 

budżetowego - Zakład Usługowo-Produkcyjny Gospodarki Wodno-ściekowej „Isepnica" w Międzybrodziu 

Żywieckim. 

4. Niniejszego Statutu. 

§ 2. 1. Zakład Usługowo-Produkcyjny Gospodarki Wodno-ściekowej „Isepnica" w Międzybrodziu 

Bialskim jest samorządowym Zakładem Budżetowym Gminy Czernichów. 

2. Zakład używa pieczęci: Zakład Usługowo-Produkcyjny Gospodarki Wodno-Ściekowej „Isepnica" 

w Międzybrodziu Bialskim. 

3. Zakład eksploatuje i administruje sieć wodociągową i kanalizacyjną wraz z towarzyszącymi obiektami 

będącymi własnością Gminy Czernichów. 

4. Nowo wybudowana przez Gminę Czernichów i inne podmioty sieć wodociągowa i kanalizacyjna zostaną 

przekazane w eksploatację i administrację na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego oraz dokumentu PT 

podpisanego przez Gminę Czernichów oraz przez Zakład Usługowo-Produkcyjny Gospodarki Wodno-

Ściekowej „Isepnica" w Międzybrodziu Bialskim. 

§ 3. Siedziba Zakładu znajduje się w Międzybrodziu Bialskim przy ul. Energetyków 2. 

Rozdział 2. 

Przedmiot i zakres działania 

§ 4. 1. Przedmiotem działania zakładu jest w szczególności: 

- zaopatrzenie w wodę oraz oczyszczanie ścieków bytowych, 

- eksploatacja, konserwacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 

- nadzór i kontrola  nad jakością odprowadzanych  ścieków zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym, 

- wydawanie ogólnych i technicznych warunków podłączeń do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 

- wykonywanie usług dla ludności w zakresie podłączeń wodociągowo-kanalizacyjnych, 

- wykonywanie usług dla ludności oraz osób prawnych w zakresie wywozu ścieków samochodem 

asenizacyjnym, 

- opiniowanie planów zagospodarowania i projektów technicznych, 

- zawieranie umów z odbiorcami wody oraz z dostawcami ścieków, 

- pobieranie opłat od odbiorców wody i dostawców ścieków, 

- prowadzenie gospodarki odpadami stałymi, 
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- zawieranie umów na odbiór odpadów stałych, 

- pobierania opłat od dostawców odpadów stałych, 

- naprawa, modernizacja dróg, ulic i mostów na terenie gminy oraz odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg, 

- usługi koparko – ładowarką, 

- usługi transportowe, 

- wykonywanie remontów obiektów komunalnych, 

- utrzymywanie porządku, czystości i zieleni na terenach komunalnych, 

- administrowanie cmentarzami komunalnymi. 

2. Cenę za l m3 dostarczanej wody i 1 m3 oczyszczonych ścieków ustalana jest na podstawie Ustawy z dnia 

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 328, 1566 i 2180). 

3. Rada Gminy Czernichów zatwierdza stawki opłat za odbiór odpadów stałych. 

§ 5. 1. Podstawę gospodarki finansowej zakładu stanowi roczny plan finansowy obejmujący przychody 

i wydatki stanowiące koszt działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem Gminy 

Czernichów. 

2. Plan finansowy Zakładu na wniosek kierownika zatwierdza Wójt Gminy Czernichów. 

3. Zakład rozliczany będzie według klasyfikacji budżetowej: 

- dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, 

- dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 

§ 6. W planie finansowym zakładu mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku w przypadku realizowania 

wyższych od planowanych przychodów i wydatków. 

§ 7. 1. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy. 

2. Z rachunku Zakładu można dokonywać wypłat do wysokości środków zgromadzonych na tym rachunku. 

§ 8. Szczegółowe zasady planowania i rozliczania środków obrotowych zakładu określają przepisy 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki 

finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. 2010 Nr 241 poz. 1616). 

Rozdział 3. 

Organizacja zakładu 

§ 9. 1. Zakładem kieruje Kierownik Zakładu zatrudniony przez Wójta Gminy na podstawie umowy o pracę. 

2. Kierownik Zakładu ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Zakładu zgodnie z przepisami 

prawa. 

3. Kierownik reprezentuje Zakład na zewnątrz. Do składania oświadczeń woli w zakresie przekraczającym 

zwykły zarząd potrzebna jest zgoda Wójta. 

4. Za czynności przekraczające zwykły zarząd uważa się zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenia 

prawem o wartości przekraczającej 30.000,00 Euro zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. 

5. Kierownik Zakładu jest Kierownikiem Zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy. 

§ 10. 1. Określone w umowie o pracę obowiązki z zakresu rachunkowości wykonuje główny księgowy 

Zakładu. 

2. Kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za całość gospodarki finansowej Zakładu. 

§ 11. Regulamin organizacyjny Zakładu ustala Kierownik Zakładu. 

§ 12. 1. Kontrolę nad działalnością Zakładu sprawuje Wójt Gminy Czernichów. 

2. Kontrolę nad działalnością finansową Zakładu sprawuje Skarbnik Gminy Czernichów. 
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§ 13. Zasady wynagradzania pracowników zakładu określa Rozporządzenie Rady Ministrów wydane na 

podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 223 poz. 1458). 

§ 14. W sprawach nie unormowanych w Statucie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa. 
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