
UCHWAŁA Nr 242/XXI/2008
Rady Miejskiej w Lubaczowie

z dnia 7 maja 2008r.

w sprawie nadania statutu Oczyszczalni Ścieków w Lubaczowie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.) 

 Rada Miejska w Lubaczowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się  statut Oczyszczalni Ścieków w Lubaczowie stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.

§ 2

Traci  moc załącznik do Uchwały Nr 242/XXXIII/98 Rady Miejskiej  w Lubaczowie z dnia  30
stycznia  1998r.  w  sprawie  utworzenia  zakładu  budżetowego  miasta  Lubaczowa  o  nazwie
„Oczyszczalnia ścieków”.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa.

§ 4

Nadzór  nad  wykonaniem uchwały  zleca  się  Komisji  Spraw Socjalnych  i  Komunalnych   Rady
Miejskiej w Lubaczowie.

§ 5

Uchwała  wchodzi  w życie  z  dniem podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu
Miejskiego w Lubaczowie.

                               



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 242/XXI/2008
Rady Miejskiej w Lubaczowie

z dnia 7 maja 2008r.

STATUT
Oczyszczalni Ścieków w Lubaczowie

  

§ 1
   
  Oczyszczalnia  ścieków zwana dalej zakładem pracy działa na podstawie:

1. uchwały  Nr 242/XXXIII/98 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 30 stycznia 1998r. w
sprawie  utworzenia  zakładu  budżetowego  miasta  Lubaczowa  o  nazwie  „Oczyszczalnia
ścieków”

2. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (  (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) 

3. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póżn.
zm).

4. rozporządzenia  z  dnia  29  czerwca  2006r.  w  sprawie  gospodarki  finansowej  jednostek
budżetowych,  zakładów  budżetowych  i  gospodarstw  pomocniczych  oraz  trybu
postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno -prawną (Dz.U Nr 116 poz.
783 z późn.zm.).

5. innych przepisów prawnych oraz  niniejszego Statutu.

§ 2

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
- zakładzie – należy przez to rozumieć Oczyszczalnię Ścieków w Lubaczowie,
- gminie – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Lubaczów,
- burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Lubaczowa
- kierowniku – należy przez to rozumieć Kierownika Oczyszczalni Ścieków w Lubaczowie.

§ 3

1. Oczyszczalnia ścieków jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Lubaczów nie
posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie zakładu budżetowego. 
2. Terenem działania zakładu jest obszar miasta Lubaczowa.
3. Siedziba zakładu mieści się w Lubaczowie przy ul. Słonecznej 20.

§ 4

Nadzór nad działalnością Oczyszczalni sprawuje Rada Miejska w Lubaczowie  oraz Burmistrz
Miasta, każdy w zakresie określonym w odrębnych przepisach.

§ 5

Do zakresu działania Zakładu należy:
1. zaspokajanie potrzeb zbiorowych w zakresie przyjmowania i oczyszczania ścieków
komunalnych,
2. eksploatacja obiektów Oczyszczalni Ścieków,



3. prowadzenie stałej konserwacji oraz wykonywanie niezbędnych remontów bieżących i
kapitalnych środków trwałych stanowiących majątek zakładu,
4. współtworzenie planów i programów rozwoju oraz rozbudowy istniejącej infrastruktury
technicznej z zakresu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Lubaczowa.

§ 6

1. Koszty swojej działalności zakład pokrywa z uzyskiwanych dochodów własnych
pochodzących z opłat za świadczenia wynikające z przyjmowania i oczyszczania ścieków
komunalnych.

2. Kosztami zakładu są wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie zakładu.
3. Nadwyżki środków obrotowych, ustalone na koniec okresu rozliczeniowego są

przekazywane do budżetu miasta
4. Zakład może otrzymywać z budżetu miasta dotacje przedmiotowe..

§ 7

1. Podstawą gospodarki finansowej zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody
i koszty oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem miasta.

2. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.

§ 8

1. Zakładem zarządza kierownik i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Kierownika oczyszczalni zatrudnia i zwalnia burmistrz.
3. Do zadań kierownika należy w szczególności:

a)  zarządzanie zakładem, kierowanie jego działalnością oraz ustalanie jego organizacji
wewnętrznej, w tym celu podejmuje decyzję w formie zarządzeń, regulaminów i instrukcji,
b) sprawowanie nadzoru nad majątkiem oczyszczalni,
c) tworzenie warunków do realizacji zadań statutowych zakładu, poprzez właściwe
gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym jednostki i ponoszenie
odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
d) zatrudnianie i zwalnianie pracowników oczyszczalni,

4. Kierownik działa jednoosobowo w ramach pełnomocnictwa udzielonego mu przez burmistrza.
5. Kierownik składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności zakładu.

§ 9

1. Organizację wewnętrzną oczyszczalni określa regulamin organizacyjny nadany przez kierownika,
po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta.
2. Zakład samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie  przepisy
powszechnie obowiązujące.


