
Uchwała Nr IX/47/07 
Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska 

z dnia 27 września 2007r. 
 

w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy 
Kujawskiej. 

 
 
Na podstawie art..7 ust.1 pkt. 3 , art. 9 ust.1 i art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 08 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 6 ust. 
1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej /Dz. U z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z 
późn. zm./ i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. z 2001 r Nr 72, poz. 747 z późn. zm./, oraz art. 
25 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. finansach publicznych /Dz. U. z 
2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./. 

Rada Gminy i Miasta 
uchwala co następuje: 

 
§ 1 

 
 
Połączyć z dniem 01 stycznia 2008r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Izbicy Kujawskiej 
z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Izbicy Kujawskiej i utworzyć zakład 
budżetowy o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej 
zwany dalej „Zakładem”. 

§ 2 
 
 
Utworzony Zakład będzie realizował zadania wykonywane dotychczas przez ZWiK oraz 
ZGKiM. 

§ 3 
 
 
Szczegółowy zakres zadań, strukturę organizacyjno-prawną nazwę i siedzibę Zakładu określa 
Statut.  

§ 4 
 
 
Nadaje się Zakładowi Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały 

§ 5 
 
Powstały Zakład wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki połączonych zakładów, w tym 
przejmuje całe mienie oraz wszystkie wierzytelności i zobowiązania. 
 

§ 6 



 
 
Powstały zakład będzie prowadził gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie 
o finansach publicznych. 
 

§ 7 
 
 
Połączenie Zakładów do chwili powołania kierownika Zakładu będzie koordynował 
pełnomocnik powołany przez burmistrza.  

§ 8 
 
 
1.Uchyla się uchwałę Nr XIX/105/92 RGiM w Izbicy Kujawskiej z dnia 1 kwietnia 1992 r w 
sprawie utworzenia zakładu budżetowego wodociągów i kanalizacji w Izbicy Kujawskiej z 
wydzielonego z Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oddziału 
produkcyjnego w Izbicy Kujawskiej. 
2.Z dniem 31 grudnia 2007r traci moc Statut Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Izbicy 
Kujawskiej stanowiący załącznik do uchwały Nr XX/117/92 Rady Gminy i Miasta w Izbicy 
Kujawskiej z dnia 30 kwietnia 1992r. w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Wodociągów i 
Kanalizacji w Izbicy Kujawskiej. 
3.Z dniem 31 grudnia 2007r traci moc uchwała Nr 164/2002 Rady Gminy i Miasta w Izbicy 
Kujawskiej z dnia 12 września 2002r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Wodociągów i 
Kanalizacji w Izbicy Kujawskiej. 
 

§ 9 
 
 
1.Uchyla się Decyzje Nr GKNBiK 8020-1/88 Naczelnika Miasta i Gminy Izbica Kujawska z 
dnia 1988-12-27 w sprawie utworzenia Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Izbicy Kujawskiej. 
2.Z dniem 31 grudnia 2007r traci moc statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Izbicy Kujawskiej stanowiący załącznik do uchwały Nr IV/24/2003 z dnia 
26 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Izbicy Kujawskiej 

§ 10 
 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta. 

§ 11 
 
 
Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w sposób 
zwyczajowo przyjęty. . 

Przewodniczący  
Rady Gminy i Miasta



 
 
 

Uzasadnienie: 
 
Przygotowany projekt uchwały w sprawie połączenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Izbicy Kujawskiej i utworzenia 
jednego zakładu ma na celu usprawnienie zarządzania zakładem, lepsze wykorzystanie 
zasobów ludzkich i potencjału technicznego znajdującego się w dyspozycji obu zakładów. 
Pozwoli to również udoskonalić rozliczanie finansowe między mieszkańcami korzystającymi 
z usług zakładu np. obecnie większość lokatorów mieszkań komunalnych należność za zużytą 
wodę i odprowadzone ścieki uiszczają do ZGKiM, który z kolei jest obciążany przez ZWiK. 
Nie bez znaczenia są tutaj względy ekonomiczne – poszukiwanie oszczędności i sprawy 
organizacyjne Skupienie zarządzania w jednym zakładzie poprawi efektywność 
gospodarowania i realizację zadań statutowych. Również przyniesie efekty wykorzystania 
potencjału pracowników do zadań statutowych powstałego zakładu np. przy usuwaniu awarii, 
a to pozwoli skrócić czas jej trwania przy ograniczonej ilości środków publicznych jakimi 
dysponuje samorząd gminy. Połączenie zakładów jest jak najbardziej uzasadnione , tym 
bardziej ,że nie zostaną ograniczone żadne zadania służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
wspólnoty samorządowej, a w wręcz przeciwnie zostaną stworzone warunki do lepszej 
realizacji tych celów.  
Dlatego mając na celu jak najlepsze spełnianie potrzeb mieszkańców gminy proponuje 
przedmiotowy projekt uchwały. 

Zofia Warda 
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                                                                                 Załącznik do Uchwały Nr IX/47/07 RGiM 
     Izbica Kujawska z dnia 27 września 2007r. 

 
S T A T U T 

 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów 

w Izbicy Kujawskiej 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 
1.Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej zwany dalej 
„zakładem”  został utworzony  na podstawie uchwały Nr IX/47/07 Rady Gminy i Miasta 
Izbica Kujawska z dnia 27 września 2007 roku. 
2.Zakład jest jednostką organizacyjną gminy. 
3.Siedziba zakładu mieści się w Izbicy Kujawskiej przy ul. Piłsudskiego 32   
4.Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 
czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z  2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ 
5.Zakład posługuje się podłużną pieczątką z napisem: Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Wodociągów w Izbicy Kujawskiej. 
 

II. Przedmiot i zakres działania zakładu 
 

§ 2 
 
1. Przedmiotem działania zakładu jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej. 
2. Zakład może także prowadzić działalność gospodarczą w ramach dozwolonych prawem i 
zawierać umowy z przedsiębiorcami. 
 

§ 3 
 
1.Zakład prowadzi działalność w zakresie 
 
1) utrzymania w należytym stanie, porządku i czystości nieruchomości komunalnych /mienia 
gminnego/ i ich otoczenia, 
2) administrowania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i wykonywanie remontów tych 
budynków, pomieszczeń i urządzeń w zakresie ustalonym z burmistrzem, 
3) zakładania i utrzymanie terenów zielonych , 
4) świadczenia usług w zakresie wywozu nieczystości  płynnych, 
5) świadczenia usług w zakresie usuwania i unieszkodliwiania nieczystości stałych, 
6) utrzymania gminnego wysypiska śmieci , 
7) utrzymania ulic , chodników i dróg gminnych i targowisk 
8) produkcji, uzdatniania, sprzedaży i zapewnienia ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków, 
9) wykonywania kontroli i badania  jakości wody i ścieków, 
10) budowy, modernizacji, eksploatacji, konserwacji oraz usuwania awarii na obiektach i 
sieci wodno-kanalizacyjnej, 
11) eksploatacji stacji uzdatniania wody na terenie gminy   
12) eksploatacji oczyszczalni ścieków  
13) świadczenia usług w zakresie podłączenia do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 
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14) ustalania i wydawania ogólnych technicznych warunków przyłączeń do urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych, 
15) przedstawiania potrzeb budowy, rozbudowy i remontów obiektów, urządzeń i sieci 
wodno-kanalizacyjnej, 
16) świadczenia usług remontowo-montażowych, budowlanych, hydraulicznych i 
kanalizacyjnych, 
17) innych zadań gminy związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty 
samorządowej o charakterze użyteczności publicznej 
 

III. Organizacja zakładu 
 

§ 4 
 
Zakładem kieruje jednoosobowo i odpowiada za całokształt jego działalności Kierownik 
Zakładu, zwany dalej „Kierownikiem” w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez 
Burmistrza. 

 
§ 5 

 
Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz Gminy i Miasta Izbica Kujawska 
 

§ 6 
 
Kandydat na stanowisko Kierownika może być wyłaniany  w drodze konkursu ogłoszonego 
przez Burmistrza. 
 

§ 7 
 
1.Pracowników Zakładu zatrudnia i zwalnia Kierownik 
2.Pracownicy zakładu są pracownikami samorządowymi  w rozumieniu ustawy o 
pracownikach samorządowych. 
 

§ 8 
 
Strukturę organizacyjną Zakładu, zasady działania jego komórek organizacyjnych oraz 
podział czynności, zakres obowiązków i odpowiedzialności pracowników Zakładu określa 
regulamin organizacyjny Zakładu ustalony przez Kierownika i zatwierdzony przez 
Burmistrza.  
 

§ 9 
1. Zakres działania Kierownika Zakładu 
 
1) Realizuje zadania wynikające z postanowień niniejszego Statutu 
2).Kierownik reprezentuje Zakład na zewnątrz, odpowiada za majątek Zakładu i jego 
prawidłową gospodarkę , 
3).Prowadzi politykę kadrową, 
4) Dysponuje składnikami majątku Zakładu i funduszami w granicach obowiązujących 
przepisów, 
5) Przedkłada Burmistrzowi plany działania Zakładu, bieżące informacje na temat stanu 
finansów Zakładu i realizacji planów, w tym i propozycje niezbędnych inwestycji. 
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IV. Gospodarka finansowa  i majątek zakładu 

 
§ 10 

 
1.Podstawa gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy, obejmujący 
przychody i wydatki oraz stan środków obrotowych podlegający zatwierdzeniu przez 
Burmistrza. 
2.Zmiany planu o którym mowa w ust.1 może dokonywać kierownik w uzgodnieniu z 
Burmistrzem. 

 
§ 11 

 
1.Działalność zakładu finansowana jest z wpływów uzyskiwanych ze świadczonych usług 
przez zakład oraz dotacji z budżetu Gminy i Miasta Izbica Kujawska 
2.Wysokość dotacji , której mowa w ust. 1 określa rada Gminy i Miasta Izbica Kujawska 

 
§ 12 

 
Zakład prowadzi rachunkowość oraz sporządza na jej podstawie sprawozdawczość zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
 
 
2.Przychodami zakładu są: 
1)wpływy wypracowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 
2)Dotacje celowe 
3)dotacje przedmiotowe 
4)czynsze od najemców lokali 
5)sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków 
6)opłaty za wywóz śmieci 
7)sprzedaż usług 
3.Wydatkami są koszty i inne wydatki nie będące kosztami 
 

§ 13 
 
4.Budżet zakładu wchodzi w składu budżetu Gminy. 
 

§ 14 
 
5.Zakład posiada własny rachunek bankowy 
 

§ 15 
 
Majątek będący w użytkowaniu Zakładu jest własnością gminy. 
 

V. Kontrola wewnętrzna 
 

§ 16 
 
1.Kontrole wewnętrzną w zakładzie sprawują: 
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1)Kierownik – w zakresie spraw organizacyjnych i ekonomicznych Zakładu, 
2)Główny Księgowy – w zakresie spraw finansowych. 
 

VI. Kontrola i nadzór nad zakładem 
 

§ 17 
 
Organami kontroli i nadzoru nad Zakładem są organy gminy i skarbnik gminy 
 

VII. Postanowienia końcowe 
 

§ 18 
 
1.Zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego 
uchwalenia. 
2..Likwidacja i reorganizacja Zakładu może nastąpić w trybie określonym dla jego 
utworzenia. 
3..Z Zakładu mogą być wydzielone niektóre działalności, które zostaną przekazane do 
wykonania innym podmiotom 
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