
UCHWAŁA Nr XII/68/95  
RADY GMINY W HARASIUKACH  

z dnia 9 grudnia 1995r.  
 

w sprawie ustalenia statutu Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach.  
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie terytorialnym /Dz. U. Nr 16 poz. 95 z późn. zm/ - Rada Gminy w Harasiukach u c h w a l a 
co następuje:  

§ 1  

Ustala się Statut Zakładu Usług Komunalnych stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2  

Przekazuje Zakładowi Usług Komunalnych w Harasiukach majątek z mienia komunalnego wymieniony 
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 3  
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.  

§ 4  

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.  

§ 5  

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 1996 r.  

 

 
Przewodniczący  

Rady Gminy  
Ryszard Harasiuk  

 
 



 
 
 
 

S T A T U T  
 

ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH  
W HARASIUKACH  

 
ROZDZIAŁ I  

 
Postanowienia ogólne.  

 
§ 1  

Zakład Usług Komunalnych w Harasiukach jest zakładem uŜyteczności publicznej.  

§ 2 

Zakład Usług Komunalnych zwany dalej „Zakładem” działa na podstawie:  

1.Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym /Dz. U. Nr 16 poz. 95 z późn. zm./  

2.Ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych/ . Dz. U. Nr 155 poz .1014. z późn. zm/  

3.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki 
finansowej jednostek budŜetowych, zakładów budŜetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek 
budŜetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń, wpłat do budŜetu przez zakłady 
budŜetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budŜetowych / Dz. U. Nr 122 poz. 1333/ .  

4. Niniejszego statutu.  

§ 3 

1.Organem załoŜycielskim Zakładu jest Rada Gminy w Harasiukach.  

2.Siedzibą Zakładu jest miejscowość Harasiuki.  

§ 4 

Obszarem działania Zakładu jest teren gminy Harasiuki.  

§ 5 

1.Zakład tworzy i likwiduje Rada Gminy.  

2.Kontrolę działalności Zakładu przeprowadza Wójt Gminy i Komisja Rewizyjna Rady Gminy.  

ROZDZIAŁ II 

Cel i przedmiot działania Zakładu. 

§ 6 

Celem działania Zakładu jako Zakładu uŜyteczności publicznej jest w szczególności:  

Zaspokajanie społecznych potrzeb w zakresie :  

-produkcja i zaopatrzenie ludności w wodę,  



-odprowadzanie ścieków komunalnych,  

-dowoŜenie dzieci do szkół,  

-oczyszczanie gminy i wywóz nieczystości,  

-obsługa OSP,  

-utrzymanie dróg gminnych,  

-zarządu komunalnymi zasobami mieszkaniowymi.  

§ 7 

Przedmiotem działania Zakładu jest: 

1.przyjmowanie do eksploatacji i eksploatacja, utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń 
komunalnych takich jak: stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, wodociągi i kanalizacje,  
2.Zaspokajanie potrzeb społecznych na usługi komunalne a w szczególności obsługa i utrzymanie 
gminnego wysypiska śmieci.  

3.Ustalanie i wydawanie ogólnych i technicznych warunków oraz wykonywanie przyłączeń do Urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych.  

4.Organizacja dowozu i opieka nad dziećmi w czasie dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów 
na terenie gminy.  

5.Organizacyjne i techniczne zabezpieczenie jednostek OSP.  

6.Utrzymanie i naprawa dróg gminnych.  

7.Administracja, eksploatacja oraz konserwacja i remonty zasobów mieszkalnych budynków 
stanowiących własność komunalną.  

8.Wykonywanie innej działalności związanej z szeroko pojętym prowadzeniem usług komunalnych.  

§ 8 

Zakład moŜe podejmować działalność gospodarczą w dziedzinach nie związanych z realizacją zadań 
gminy i poza jej granicami o ile podjęcie tych zadań nie spowoduje ograniczenia lub pogorszenia jakości 
czy ciągłości realizacji zadań podstawowych i korzystnie wpływać będzie na wyniki ekonomiczne Zakładu.  
 

ROZDZIAŁ III 

Organizacja Zakładu 

§ 9 

Zakładem kieruje Kierownik Zakładu powoływany i odwoływany przez Wójta Gminy.  

§ 10 

Do podstawowych zadań Kierownika Zakładu naleŜy:  

1.Kierowanie całokształtem działalności zakładu i reprezentowanie zakładu na zewnątrz.  

2.Nawiązanie zmiana i rozwiązanie umów cywilnoprawnych w zakresie ustalonego pełnomocnictwa przez 
Wójta Gminy.  



3.Zatrudnianie i zwalnianie pracowników Zakładu w porozumieniu z Wójtem Gminy.  

§ 11 

1.Kierownik zakładu działa jednoosobowo na podstawie udzielonego przez Zarząd Gminy pełnomocnictwa 
do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Wójta Gminy.  

2.Kierownik Zakładu działając zgodnie z przepisami prawa podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za 
nie odpowiedzialność  

3.W sprawach zastrzeŜonych dla organów samorządu Kierownik podejmuje decyzje zgodnie z ich 
uchwałami.  

§ 12 

1.W zakładzie tworzy się następujące stanowiska pracy:  

1.Główny księgowy – 1 etat  

2.Stanowisko pracy ds. transportu – 1 etat  

3.Sprzątaczka – 1 etat  

4.Konserwatorzy – 6 etatów  

5.Kierowca – 4 etaty  

6.Operator – 1 etat  

7.Pracownicy usług komunalnych – 3 etaty.  

8.Stanowisko pracy ds. rachunkowości – 1 etat  

2. Pracowników wymienionych w ust. 1 zatrudnia i zwalnia Kierownik Zakładu. Pracownicy Ci są 
zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.  

3.Stanowisko pracy określone w ust. 1 pkt. 3 wykonuje równieŜ pracę w pomieszczeniach Gminnej 
Biblioteki Publicznej, Zespole Obsługi Szkół i Ośrodku Pomocy Społecznej.  

§ 13 

1.Szczegółowy zakres działania stanowisk pracy i Zakładu określa Regulamin organizacyjny Zakładu i 
zatwierdzony przez Wójta Gminy.  

2.Strukturę organizacyjną Zakładu Usług Komunalnych określa załącznik do niniejszego uchwały.  

ROZDZIAŁ IV 

Gospodarka finansowa Zakładu. 

§ 14 

Zakład prowadzi działalność gospodarczą jako zakład budŜetowy.  

§ 15 

Zakład jest utrzymywany ze środków finansowych uzyskiwanych z:  



1.Opłat za dostawy produkowanej wody,  

2.Opłat za odprowadzanie ścieków,  

3.Dochód ze świadczonych usług transportowych i pracy innego posiadanego sprzętu oraz innych usług 
komunalnych,  

4.Dotacji budŜetowych gminy  

5.Czynsze za wynajm mieszkań,  

6.Dochód ze świadczonej działalności produkcyjno – usługowej,  

7.Darowizn i zapisów itp.  

8.Czynsze za wynajm lokali uŜytkowych.  

§ 16 

Środki finansowe uzyskane przez Zakład są przeznaczone głównie na :  

1.Produkcję i dostawę wody,  

2.Utrzymanie, eksploatację, konserwację i remonty urządzeń komunalnych takich jak: wodociągi i 
kanalizacja, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków,  

3.Utrzymanie i eksploatacja gminnego wysypiska śmieci.  

4.Zapewnienie dowozu i opieki podczas dowozu dzieciom dowoŜonym do szkół,  

5.Zapewnienie gotowości bojowej jednostkom OSP.  

6.Budowę naprawę i remonty dróg gminnych,  

7.Pokrycie kosztów związanych z eksploatacją, konserwacją i remontem zasobów mieszkaniowych oraz 
budynków stanowiących własność komunalną.  

§ 17 

Ceny usług będących przedmiotem podstawowej działalności Zakładu zatwierdza Wójt Gminy, z 
wyjątkiem spraw zastrzeŜonych do właściwości Rady Gminy.  

§ 18 

1.Mienie zakładu stanowi część przekazanego mienia komunalnego gminy,  

2.Nabycie i zbycie majątku trwałego Zakładu moŜe nastąpić na podstawie udzielonego pełnomocnictwa 
przez Wójta Gminy za zgodą Rady Gminy.  

§ 19 

1.Zakład będzie otrzymywał dotację przedmiotową na dostawę wody, odbieranie ścieków do kanalizacji, 
utrzymanie gminnego wysypiska śmieci, utrzymanie mieszkalnych budynków komunalnych.  

2.Zakład będzie otrzymywał refundację z budŜetu Gminy na wszelkie niedochodowe prace.  

-obsługa techniczna OSP  



-dowoŜenie dzieci do szkół,  

-utrzymanie dróg gminnych.  

§ 20 

1.Zakład prowadzi własny rachunek bankowy i własną odrębną księgowość.  

2.Zakład prowadzi obsługę kasową:  

1/ Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach,  

2/ Gminnej Biblioteki Publicznej w Harasiukach  

3. Obsługę kasową Zakładu Usług Komunalnych prowadzi kasa Urzędu Gminy.  

§ 21 

Zakład rozlicza się z dochodów i wydatków z budŜetu gminy w części dotyczącej gospodarki komunalnej  

– sprawozdaniami okresowymi i rocznymi.  

 
§ 22 

 
 
Zakład prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowego 
opracowanego przez kierownika.  

§ 23 

Zakład prowadzi rachunkowość na obowiązujących zasadach i przepisach prawa.  

ROZDZIAŁ V 

Kontrola i nadzór nad Zakładem. 

§ 24 

Kontrolę i nadzór nad Zakładem sprawuje Wójt Gminy poprzez ocenę działalności zakładu.  

§ 25 

Zakład obowiązany jest do przedkładania Radzie Gminy w określonych przez nią terminach i zakresie 
sprawozdania z realizacji zadań i uzyskanych wyników ekonomicznych.  

ROZDZIAŁ VI 

Postanowienia końcowe. 

§ 26 

W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy o samorządzie gminnym 
o finansach publicznych i rozporządzenia określonego w § 2 ust. 3 niniejszego statutu.  

 



§ 27 

Statut Zakładu zatwierdza i jego zmienia Rada Gminy.  

§ 28 

Niniejszy statut obowiązuje od 1 stycznia 1996r.  



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XII/68/95  
Rady Gminy w Harasiukach  
z dnia 9 grudnia 1995r.  

 
W Y K A Z 

 
Mienia komunalnego ,środków trwałych przekazanych dla Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach.  

1.Stację Uzdatniania Wody wraz z ujęciami w Krzeszowie Górnym,  

2. Stację Uzdatniania Wody wraz z ujęciami w Hucie Krzeszowskiej,  

3. Stacje uzdatniania wody wraz z ujęciami w Sierakowie,  

4. Ujęcie wody /studnia Nr 6 w Krzeszowie Górnym  

5. Sieć wodociągową w sołectwach: Krzeszów Górny, Nowa Wieś, Ryczki, Hucisko, Wólka, Kusze, 
Sieraków, Harasiuki, Dertylaki, Łazory,Rogóźnia, Banachy, Półsieraków, Huta Krzeszowska, Huta Nowa, 
Huta Stara, Huta Podgórna, Maziarnia, Gózd, śuk Stary, Szeliga o łącznej długości sieci głównej 93,2 km.  

6. Ujęcie wody w Półsierakowie  

7. Części zamienne w magazynie  

8. Budynki magazynowo – garaŜowe przy budynku Urzędu Gminy w Harasiukach,  

9. Pomieszczenia biurowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach w budynku Urzędu Gminy,  

10.Środki transportowe:  

a) autosan H-9 - szt. 2  
b) autobus Jelcz LO-90 M. - szt. 1  
c) koparko – ładowarka Amkodor TO – 49 - szt 1  
d) spychacz DT – 75 - szt. 1  
e) samochód Nysa - szt. 1  
f) przyczepa niskopodwoziowa - szt. 1  

 
11.Wozy specjalne:  

a) samochód poŜarniczy śuk -szt. 2  
b) samochód poŜarniczy Star 244 -szt. 2  
c) samochód poŜarniczy Magirus -szt. 2  
d) samochód poŜarniczy Star 26 -szt. 1  

12. Sprzęt poŜarniczy OSP  

1)Krzeszów Górny  

2)Hucisko  

3)Harasiuki  

4)Łazory  

5)Banachy  



6)Huta Nowa  

7)Huta Podgórna  

8)Huta Krzeszowska  

9)Maziarnia  

10)Gózd  

13. Budynek Agronomówki z garaŜami w Hucie Krzeszowskiej  

14. Budynek Apteki i Ośrodka w Hucie Krzeszowskiej,  

15. Obiekt oczyszczalni ścieków w Harasiukach z urządzeniami  

16. Sieć kanalizacyjną z pompowniami w m. Harasiuki o długości 6,3 km,  

17. Wysypisko śmieci w Harasiukach. 


