
 
UCHWAŁA NR XXV/252/2016 

RADY GMINY KOŁBASKOWO 

z dnia 28 listopada 2016 r. 

w sprawie zmiany nazwy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie oraz zmiany statutu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 4 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Gminy 

Kołbaskowo, uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się nazwę samorządowego zakładu budżetowego: „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

w Kołbaskowie” na następującą: „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie”. 

§ 2. Nadaje się samorządowemu zakładowi budżetowemu Gminy Kołbaskowo pod nazwą Zakład Wodo-

ciągów i Kanalizacji w Kołbaskowie statut, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchyla się statut Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie uchwalony uchwałą 

Nr XXXV/443/2014 z dnia 17 marca 2014 r. Rady Gminy Kołbaskowo. 

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr XVI/166/2012 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie 

określenia zasad wpłat do budżetu Gminy planowanej nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy 

zakład budżetowy. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Zachodniopomorskiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2017 r. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

Zbigniew Szczuplak 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 20 grudnia 2016 r.

Poz. 5088



Załącznik do uchwały Nr XXV/252/2016 

Rady Gminy Kołbaskowo 

z dnia 28 listopada 2016 r. 

STATUT ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KOŁBASKOWIE 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie jest gminną jednostką organizacyjną nie posiada-

jącą osobowości prawnej, prowadzącą działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego i zwany jest 

w dalszej części „Zakładem”; 

2) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie może używać nazwy skróconej „ZWiK Kołbaskowo”; 

3) Siedzibą Zakładu jest Gmina Kołbaskowo, Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo; 

4) Zakład prowadzi działalność na terenie Gminy Kołbaskowo polegającą na realizacji zadania własnego tej 

Gminy z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Celem działalno-

ści Zakładu jest w szczególności trwałe i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb społeczności mieszkańców 

Gminy Kołbaskowo w zakresie zbiorowego zapatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

§ 2. Zakład działa w szczególności na podstawie przepisów: 

1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446); 

2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.); 

3) Ustawy z dnia 20 grudnia 1966 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 573); 

4) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm.); 

5) Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz do-

konywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udzia-

łem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Po-

rozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2016 r. Nr, poz. 1454); 

6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospo-

darki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1542), 

Rozdział 2 

Przedmiot działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 

§ 3. Przedmiotem działalności Zakładu jest realizacja zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopa-

trzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym: 

a) aktualizacja i egzekwowanie zapisów regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Kołbaskowo, 

b) opracowywanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, 

c) ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody dla mieszkańców Gminy Kołbaskowo, 

d) utrzymanie i eksploatacja gminnych ujęć wody, sieci wodociągowych oraz urządzeń wodociągowych, 

e) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, 

f) utrzymywanie i eksploatacja gminnej oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompow-

niami, 

g) usuwanie awarii na eksploatowanych obiektach, 

h) remonty, modernizacje i konserwacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz eksploato-

wanych obiektów, 

i) inwestycje w infrastrukturę wodociągową i kanalizacji sanitarnej, 

j) egzekwowanie należności za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki, 

k) określanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, 

l) zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, 
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m) wykonywania innych usług odpowiadających zakresowi działalności Zakładu, 

n) propagowanie działań proekologicznych w zakresie prowadzonej działalności. 

Rozdział 3 

Organizacja Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 

§ 4. Szczegółową organizację wewnętrzną Zakładu, jego strukturę, podział czynności i obowiązków pra-

cowników określa regulamin organizacyjny Zakładu nadawany w drodze zarządzenia dyrektora, po uprzednim 

jego zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Kołbaskowo. 

§ 5. 1. Zakładem kieruje dyrektor. 

2. Dyrektor działa jednoosobowo w ramach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy Kołba-

skowo. 

3. Dyrektor zarządza powierzonym majątkiem oraz reprezentuje Zakład na zewnątrz. 

4. Czynności pracodawcy wobec dyrektora Zakładu wykonuje Wójt Gminy Kołbaskowo. 

§ 6. 1. Dyrektor Zakładu jest pracodawcą zatrudnionych w nim pracowników i wykonuje wobec nich czyn-

ności z zakresu prawa pracy. 

2. Dyrektor może zatrudniać zastępcę dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych. 

Rozdział 4 

Gospodarka finansowa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 

§ 7. 1. Gospodarka finansowa Zakładu oparta jest o przepisy Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, oraz rozporządzeniach wykonawczych do ustawy. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy samorządowego zakładu budżeto-

wego, obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, koszty i inne ob-

ciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia 

z budżetem Gminy Kołbaskowo. 

3. Planowana nadwyżka środków obrotowych ustalona na dany rok podlega zaliczkowej wpłacie do budże-

tu gminy w okresach półrocznych, przy czym pierwsza wpłata w wysokości połowy planowanej nadwyżki pod-

lega wpłacie do 30 czerwca, a druga wpłata w terminie do 31 grudnia danego roku. 

4. W przypadku wystąpienia faktycznej nadwyżki środków obrotowych ustalonej za rok, w którym powsta-

ła, wpłacie do budżetu Gminy podlega różnica między faktyczną nadwyżką a wpłaconymi zaliczkami, której 

Zakład dokonuje w roku następnym, w terminie do 30 czerwca. 

5. W przypadku, gdy zaliczkowe wpłaty, o których mowa w ust. 3 zostaną przekazane w wyższej wysoko-

ści niż ustalona na koniec roku faktyczna nadwyżka budżetowa, nadpłacona kwota podlega zaliczeniu na po-

czet wpłat roku następnego lub podlega zwrotowi po złożeniu wniosku o ich zwrot przez Zakład. 

6. Rozliczanie podatku od towarów i usług Zakładu następuje wspólnie z Gminą Kołbaskowo. 

7. Zakład przekazuje obliczoną kwotę nadwyżki VAT należnego nad naliczonym, która jest wynikiem roz-

liczenia podatku przez Zakład za dany miesiąc, do 20 - dnia następnego miesiąca na konto Gminy. 

8. W przypadku powstania w stosunku do Zakładu, nadwyżki VAT naliczonego nad należnym, Gmina 

przekazuje powyższą kwotę nadwyżki niezwłocznie na konto Zakładu, przy czym rozliczenie to następuje po 

otrzymaniu zwrotu z Urzędu Skarbowego. 

§ 8. 1. Źródłami przychodów własnych Zakładu są: 

a) przychody z tytułu sprzedaży usług świadczonych przez Zakład, a w szczególności przychody z działalności 

podstawowej, czyli opłat za dostarczoną wodę i odebrane ścieki, 

b) dodatkowe przychody uzyskiwane przez Zakład za odpłatne wykonywanie usług odpowiadających zakreso-

wi działalności Zakładu. 

2. Zakład może otrzymywać dotację przedmiotową a także celową na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji lub na zadania bieżące finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej. 

3. Wpływy z usług o których mowa ust. 1 lit. a, uzyskane z należności za dostarczoną wodę i odprowadzo-

ne mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów działalności Zakładu. 
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§ 9. 1. Zakład prowadzi rachunkowość zgodnie z wymogami określonymi w przepisach ustawy o rachun-

kowości, ustawy o finansach publicznych i przepisach wykonawczych do tych ustaw. 

2. Zakład prowadzi ewidencję księgową umożliwiającą wyodrębnienie kosztów w celu dokonania alokacji 

niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług świadczonych przez Zakład. 

Rozdział 5 

Mienie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 

§ 10. 1. Zakład został wyposażony przez Gminę Kołbaskowo w środki trwałe (budynki, budowle i inne 

urządzenia trwale związane z gruntem, środki transportu, maszyny i urządzenia techniczne) o łącznej wartości 

56 536 164,46 zł. przekazane w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony porozumieniem z dnia 10 maja 

2012 r. oraz w środki obrotowe na pierwsze wyposażenie w wysokości 511 039 zł. 

2. Mienie Zakładu jest mieniem komunalnym. 

Rozdział 6 

Nadzór nad Zakładem Wodociągów i Kanalizacji 

§ 11. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Wójt Gminy Kołbaskowo. 

Rozdział 7 

Postanowienia końcowe 

§ 12. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie obowiązującym dla jego uchwalenia. 

§ 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie 

obowiązujące. 
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