
 
 

Uchwała Nr XXIX/ 279 /2009 
Rady Gminy Świlcza 

 
z dnia  29  kwietnia  2009 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego. 
 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 
(Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 25 ust. 1 pkt 2 
i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 
z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada 
Gminy stanowi, co następuje: 

 
§ 1. W uchwale Nr XIV/73/92 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 lutego 1992 r. w sprawie 

utworzenia zakładu budżetowego wprowadza sie następujące zmiany: 

1) § 1 i  2 otrzymują brzmienie: 

„§  1.1. Tworzy się „Zakład  Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy”, zwany dalej 

            „Zakładem”. 

 2. Zakład jest samorządowym zakładem budżetowym, podległym bezpośrednio 
                    Wójtowi Gminy. 

 3. Siedzibą Zakładu jest miejscowość Świlcza, a obszarem jego działania – Gmina 
                   Świlcza. 

 § 2.   Przedmiotem działalności Zakładu jest realizacja zadań własnych Gminy 
 w zakresie: 

1) zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz 
zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z zasadami określonymi 
w odrębnych przepisach; 

2) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

3) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych; 

4) oczyszczania ścieków;  

5) utrzymania czystości i porządku na gminnych drogach, ulicach i placach 
poprzez zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach 
do tego przeznaczonych i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym; 

6) wykonywania, zleconych przez Wójta Gminy, zadań z zakresu gospodarki 
odpadami, określonych w Gminnym Programie Ochrony Środowiska; 

7) zimowego utrzymania dróg gminnych; 

8) realizacji innych zadań Gminy o charakterze użyteczności publicznej zleconych 
na podstawie decyzji Wójta Gminy.”;  

2) po § 2 dodaje się § 2a – 2d w brzmieniu: 

„§ 2a. Przychodami Zakładu są: 

1) wpływy z opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki; 
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2) wpływy z opłat za przyjęcie ścieków do oczyszczalni ścieków; 

 

3) wpływy z opłat za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych; 

4) wpływy z wynagrodzeń za usługi wykonywane - w granicach podstawowego 
profilu działalności Zakładu - na rzecz osób trzecich na podstawie zawartych 
z nimi umów; 

5) wpływy otrzymane za prowadzenie działalności, o której mowa w § 2 pkt 8; 

6) dotacje budżetowe, określone w odrębnych przepisach. 

§ 2b. Zakład  rozlicza się z budżetem Gminy w Dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie  
         w energię elektryczną, gaz i wodę”. 

§ 2c. Wyposażenie Zakładu stanowią środki obrotowe i składniki majątkowe, przekazane  
         Zakładowi, według stanu na dzień wejścia w życie uchwały. 

§ 2d. Organizację  wewnętrzną,  szczegółowy  zakres  zadań Zakładu oraz zakres zadań   
         dyrektora określa Wójt Gminy w drodze zarządzenia.”. 

 
§ 2. Traci moc uchwała Nr VIII/74/2003 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 sierpnia 2003 r. 

w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy. 

 
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 


