
UCHWAŁA Nr 278/XIV/2011
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 23 listopada 2011 r. 

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 Uchwała Nr 242/XXI/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia  7 maja
2008r. w sprawie nadania Statutu Oczyszczalni Ścieków w Lubaczowie oraz Uchwała
Nr 579/XLII/2009 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie
zmiany statutu Oczyszczalni Ścieków w Lubaczowie. 

§ 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 z mocą obwiązująca od 1 stycznia 2012r. 

                               



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 278/XIV/2011 
Rady Miejskiej w Lubaczowie

z dnia 23 listopada 2011 r.

STATUT
Oczyszczalni Ścieków w Lubaczowie

  
Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Oczyszczalnia Ścieków w Lubaczowie zwana dalej "Oczyszczalnią" jest jednostką
organizacyjną Gminy Miejskiej Lubaczów.
2. Siedziba Oczyszczalni mieści się przy ul. Słonecznej 20 w Lubaczowie, a terenem
działania jest miasto Lubaczów.
3. Oczyszczalnia używa podłużnej pieczęci z pełną nazwą i adresem.

§ 2

Oczyszczalnia  jest  jednostką  budżetową  nie  posiadającą  osobowości  prawnej,
finansowaną w z budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów.

§ 3

Podstawę prawną funkcjonowania Oczyszczalni stanowią:
1. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z 2001r. Nr

142 poz. 1591 z późn. zm.),
2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.

1240 z późn. zmian.), 
3. niniejszy statut oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 4

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
- 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.

§ 5

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

Rozdział II
Przedmiot i zakres działania

§ 6

Do zakresu działania Oczyszczalni należy:
1. zaspokajanie potrzeb zbiorowych w zakresie przyjmowania i oczyszczania ścieków
komunalnych,



2. eksploatacja obiektów Oczyszczalni,
3. prowadzenie stałej konserwacji oraz wykonywanie niezbędnych remontów bieżących
i kapitalnych środków trwałych stanowiących majątek Oczyszczalni,
4. współtworzenie planów i programów rozwoju oraz rozbudowy istniejącej
infrastruktury technicznej z zakresu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy,
5. wykaszanie użytków rolnych, 
6. utrzymanie zimowe ulic, chodników, placów i innych terenów miejskich,
7. gospodarowanie komunalnym osadem ściekowym.

Rozdział III
Organizacja Oczyszczalni

§ 7

1. Działalnością Oczyszczalni  kieruje kierownik, który jest odpowiedzialny za jego
prawidłowe funkcjonowanie.
2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Lubaczowa.
3. Kierownik  reprezentuje jednostkę na zewnątrz. 

§ 8

 1. Do dokonywania  czynności  prawnych w imieniu  Oczyszczalni  upoważniony jest
samodzielnie  kierownik  lub  jego  pełnomocnik  działający  w granicach  udzielonego
pełnomocnictwa.
2. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować
powstanie  zobowiązań  pieniężnych,  do  skuteczności  wymagana  jest  kontrasygnata
skarbnika gminy lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 9

Kierownik  jest  przełożonym  służbowym  wszystkich  pracowników  zatrudnionych  w
Oczyszczalni   i  wykonuje  uprawnienia  pracodawcy  w rozumieniu  przepisów prawa
pracy.

§ 10

1. Do zakresu działania kierownika  należy w szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnością,
b) zarządzanie powierzonym majątkiem,
d) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
e) ustanawianie i odwoływanie pełnomocników,
f) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych.
g) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,
h) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,

§ 11
1. Strukturę organizacyjną Oczyszczalni określa Regulamin Organizacyjny

opracowany przez kierownika i zatwierdzony przez  Burmistrza Miasta.

2. Oczyszczalnia załatwia i prowadzi sprawy w oparciu o instrukcję kancelaryjną i
jednolity rzeczowy wykaz akt ustalony przez kierownika.



Rozdział IV
Gospodarka finansowa i mienie

§ 12

1. Podstawą  gospodarki  finansowej  Oczyszczalni  jest  roczny  plan  finansowy,
obejmujący dochody i wydatki.

2. Oczyszczalnia  pokrywa  swoje  wydatki  bezpośrednio  z  budżetu  gminy  a
wykonane dochody odprowadza do tego budżetu.

3. Szczegółowe  zasady  gospodarki  finansowej  regulują  przepisy  dotyczące
jednostek budżetowych. Oczyszczalnia przedstawia Radzie Miasta sprawozdania
ze swojej działalności finansowej oraz określa zakres potrzeb finansowych  na
zasadach określonych odrębnymi przepisami.  

Rozdział V
   Zmiana statutu  

§ 13

Zmian w niniejszym Statucie dokonuje się w trybie jego uchwalenia. 

Rozdział VI
Przepis końcowy

§ 14

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


