ZalqcznikdoUchwaly Nr VII/63/2011 Rady Miejskiej w Rzgowie
zdnialS maja20ll r.
Statut Gminnego Zak|o'du Wodociqg6w i Kanalizacji w Rzgowie

Rozdzial l.
Postanowieniaog6lne
jest jednostk4 otganizacyinq
$ 1. 1. "Gminrry ZalQadWodoci4g6w iKanalizacji wRzgowie" Twany dalej zakJadem
zakladubudzetowegoi dziala na podstawie:
gminy funkcjonuj4c4w formie samorz4dowego
gminnym(tj.Dz.tJ.22001r. Nr 142,poz. 1597zp6in. nn.);
l) ustawy zdniaS marca1990r. o samorzqdzie
2) ustawy z dnia7 czerwca2001r. o zbiorowym zaopatrzeniuw wodg i zbiorowym odprowadzaniuSciek6w(tj' Dz. U.
22006r. Nr 123,poz.858);
3) ustawy z dnia27 sierpnia2009r. o finansachpublicznych(Dz. U. Nr 157,poz. 1240zp6in. zm.);
(Dz. U. Nr 223,poz. 1458zp62n. zm.);
4) ustawyz dnia2l listopada2008r. o pracownikachsamorz4dowych
5)Uchwaty Nr XXXII/27012001 Rady Gminy Rzg6w zdnia 20 grudnia 2001 r. wsprawie utworzenia zakladu
budzetowego- GminnegoZaHaduWodoci4g6wiKanalizacji w Rzgowie;
6) niniejszegoStatutu.
2. Zal<ladmoheuirywa(,formy skr6conej"GZWiK w Rzgowie".
prawnej.
$2. ZaWadnie posiadaosobowo3ci
$ 3. l. OrganemzalorycielskimZakladujest RadaMiejska w Rzgowie.
2. Bezpo5redninadz6rnad dziatalnoi;ciqZaHadusprawujeBurmistrz Rzgowa.
$ 4. SiedzibaZaHadumieScisip w Rzgowie.
$ 5. ZatJad uirywapieczpcipodlumej w pelnym brzmieniu, adresemsiedziby o tre5ci: Gminny Zaklad Wodoci4g6w
iKanalizacji w Rzgowie 95-030Rzg6w ul. Stawowa1l.
$ 6. TerenemdzialalnoSciZal<la&tjest Gmina Rzg6w.
$ 7. Mienie Zakladu jest mieniem komunalnym nalezqcym do Gminy Rzg6w przekazanym Zakladowi
w uZytkowanie.
Rozdzial2.
Przedmiot i zakres dzialania
$ 8. PrzedmiotemdzialaniaZal<tadujestwykonywanie zadart,w zakresie:
wydobycie, uzdatnianiei przesylaniewody do sieci oraz
l) zbiorowego zaopatrzenia
w wodg gminy, aw szczeg6lnoSci
sprzedal wody;
2) odprowadzaniaSciek6wi oczyszczaniaich na oczyszczalni6ciek6w;
3) prowadzeniekontroli jakoSci oczyszczonychSciek6w;
4) eksploatacji,konserwacji i prowadzeniaremont6w istniej4cychujp6 wody, sieci wodociqgowych, sieci kanalizacji
sanitameji oczyszczalniSciek6w;
5) prowadzenie pogotowia wodoci4gowo-kanalizacyjnego (w zakresie uje6 wody,
i kanalizacyjnych, oczyszczalni 5ciek6w- bgd4cych w eksplo atacji Zaktadu).

sieci wodoci4gowych

Rozdzial3.
Organizacja Zakladt
$ 9. L Zaklademzarz4dzai reprezentujego na zewnqtrzDyrektor Zakladu.
2. Dyrektor ZaYJadu
dzialajednoosobowona podstawiepelnomocnictwaudzielonegoprzezBurmistrzaRzgowa'
3. Dyrektora Z aldadu zatrudniai nt alnia Burm istrz Rzgowa.

4. CzynnoSciz zakresuprawa pracy wobec Dyrektora ZakladuwykonujeBurmistrz Rzgowa.
5. Pod nieobecnoSiDyrektorajego obowipki wykonuje Wznaczony przezniegopracowy'nik.
nalezy:
$ 10. Do zakresuobowi4Tk6wDyrektora Zakladu,w szczeg6lno5ci
1) zapewnienieprawidlowegofunkcjonowaniaZa?Jadti kierowaniejego dzialalnoSci4;
2) zatwier dzenie oraz r ealizacja plan6w fi nansowy ch;
3) dysponowanieSrodkamifinansowymi Zakladuw zakresieotrrymanegopelnomocnictwa;
4) racjonalnegospodarowaniemieniempozostaj4cym w dyspozycji ZakJadu;
5) kontrola zarzqdcza;
6) reprezentowarie Zaldadu na zewnqtrz;
7) wykonywaniefunkcji pracodawcyw stosunkudo pracownik6wZal<tad:q,
8) wydawaniew oparciuo obowi4zujEceakty normatywnezarzqdzehwewnQtrmych,
instrukcji i regulamin6w.
przy pomocy podleglychpracownik6w.
$ 11. l. Dyrektor realizuje zadaniaZakJadu
2.DyrektorZakJaduzatrudniaizwalniapracownik6wZakJadu.
3. Dyrektor Zakladujest zwierzchnikiemsluzbowympracownik6w ZatJadu.
S 12. 1. Qrganizacje wewnQtrmE oraz zakres dzialania poszczeg6lnychkom6rek i stanowisk okreSla regulamin
organizacyjny.
2. RegulaminorganizacyjnyopracowujeDyreklor Zakladu,azatwierdzaBurmistrzRzgowa.
Rlozdzial4.
GospodarkafinansowaZakladu
$ 13. l. Zal<ladprowadzi gospodarkgfinansowq na zasadachokre5lonychw ustawie o finansach publicznych, dla
samorz4dowychzaklad6wbudZetowych.
2. Podstaw4 gospodarki finansowej Zaldadu jest roczny plan finasnovty ZaVJadu zatwierdzony przez Dyrektora
Zakladuobejmujqcypr4'chody i koszty.
$ 14. L Zaldad prowadzi rachunkowofil orcz sporzqdza sprawozdawczo5dfinansow4 okreSlonq w przepisach
dotyczqcychgospodarkifinansowejsamorz4dowy
ch zakJad6wbudzetowych.
2. Kontrolg prawidlowoScirozliczenZakladu zbtdhetem gminy przeprowadzaBurmistrz Rzgowa.
$ 15. Zaklad posiadaodrpbnyrachunekbankowy.
Rozdzial5.
Nadz6r nad Zakladem
$ 16. Burmistrz Rzgowa w granicachokre5lonychprzez prawo dokonuje kontroli i oceny dzialalno3ci Zakladu oraz
Dvrektora Zakladu.
Rozdzial6.
Postanowieniakorf,cowe
S 17. W sprawachn^riqzanychz funkcjonowaniem ZaVJadu,a nie uregulowanychniniejszym Statutem stosuje sig
og6lnie obowi4zujqceprzepisyprawa mviqzanez przedrpiotqm{ziatq,lno6ciZaVJadu.
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