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UCHWAŁA NR[vlzslo7
RADY MIEJSKIEJ GMIhIY RAWICZ
Z DNIA 31 STYCZNIA ż0O7r.

0 6. 02.

2a07

w sprawie: Zmiany Statutu

ZakIadu Usług Komunalnych w Rawicz
stanowiącego załącznik nr 1 do uchwaĘ nr V104l03 Rady Miejskiej Gminy
Rawicz z dnia 10 września2003r. w sprawie z Zmiany naTw zakładu
budżetowego ,rZal<lad Bnergetyki Cieplnej w Rawicz|i' oraz zatwierdzenia
statutu zakładu.

Dzińając na podstawie art.18 ust.2 pkl 9 lit.h ustawy z dńa 08 marca 1990r. o samorządzie
gmirrnym (tj. Dz. U. z200lr. w t42, pozl591 zpóźń. zm)
Rada Miejska Gminy Rawicz uchwala, co następuje.

§1

w statucie zalłJaduusług komunalnych

w Rawiczu wprowadza się następujące zmiany.

W rozdziale III Stafutu , w ustępie 2 parugrafu 3, po ósmym myślniku zapis w brzmieniu :
,,- zawieranie umów najmu lokali mieszkach a także użytkowych, za wyjątkiem umów
dotyczących lokali użytkowych zawieranych na czas określonypowyżej 3 Lat, ,,
OtrzlTnuje brzmienie:
,,- zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych,
- zawieranie w imieniu i na rzecz Gminy Rawicz umów najmu lokali uZytkowych, umów
najmu powierzchni pod reklamy, umów dzierżawy."

§2
Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu Usług Komrrnalnych w Rawiczu.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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§prawie: Zmiany Statutu Zakładlu Usług Komunalnych w Rawicz
stanowiącego załącznik nr 1 do uchwaĘ nr )V104l03 Rady Miejskiej Gminy
Rawicz z dnia 10 września 2003r. w sprawie : Zmiany naTll"1_ zakładu
budżetowego ,,Za|ład Energetyki Cieplnej w Rawiczli) oraz zatwierdzenia
statutu zakładu.

DzińĄącna podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.h ustawy z dniaO8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tj.Dz.U. zż0OIr. nr l42, pozl591 zpóźń. zm.)
Rada Miejska Gminy Rawicz uchwala, co następuje.
§1
W Statucie ZaHadu Usług Komunalnych w Rawiczu wprowadza się następującezmtarry,
W rozdzialę II Statutu, w paragrafie 3,ustęp 2: tręśó zapisana w tiret ósmym i dziewiątym
otrzymuje brzmienie:
,,- zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, umów najmu powierzchni pod
reklamy, unów dzieńavły terenów."
2.W rozdziale IV Statutu w paragrafie 8 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
,, Przychody własne z najmu i dzieźawy oraz z usfug świadczonych ptzez Zal<ład przeznacza
się zgodnie z planem finansowym na wydatki mrłiązane z realizaiją zadń statutowych
Zakładu"
1.

§2
Wykonanie Uchwały powierza się Dyrekto rowtZakładu Usług Komunalnych w Rawiczu.

§3
Uchwała wchodzi w
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Uchwala Nr V104/03
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 10 września 2003 r.

w

sprawie: Zmiany nawFty zakładu budżetowego nZaklad Energetyki

Cieplnej w Rawiczlrn oraz zatwierdzenia statutu zakładu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8
marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200I r. nr l42 poz. 1591, z p. zm.) Rada
Miejska Gminy Rawicz uchwalą co następuje:

§1
DoĘchczasową nazwę ,Zakład Energetyki CĘlnej w Rawiczu" tstaloną mocą UchwaĘ nr
199/92 z dnia 11 grudnia I992t. Rady Miasta i Gminy Rawicz zastępuje się nazlvą ,Zakład
Ushrg Komunalnych w Rawiczu".

§2
Zat:wierdza się Statut Zakładu Usfug Komunalnych w Rawiczu stanowiący
załącznlk Nr 1 do niniejszej uchwaĘ.

§3
Wykonanie uchwaĘ powierza się Burmistrzowi Gminy Rawicz.

§4
Uchwała wchodzi w Ącie z dniem

1 stycznia

2004r.
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7-aląeznik do UchwaĘ Nr )U104l03

Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 10 września 2003 r.

sTATUT
ZAKJLADU USŁUG KOMUNAL|IYCH W RAWICZN

I.

Po§TANoWIEIIIA oGÓLNE.

§1.
ZŃłńUsług Komunalnychw Rawiczu zwany

napodstawie:

dalej

,flakładęd' działa

1. UchwaĘ Rady

Z.

Miasta i Gminy Rawicz Nr 199/92 z dńa lt.l2.1992 t. orz
reXl1,04l03 Rady MĘskiej Gminy Rawicz dnia 10 września2003 r.
Niniejszego Statutu

uchwĄ

§2.
1.

2.

Terenemdziałania Zakładu jest Gmina Rawicz.
Zakładprowadzi działalnośćfinansowąna zasadach
ołreślonychdla zakładów budźetolvych zgodnie z przepisami ustawy o finansach
publicznych.

II. PRZEDMIOT I

zAKREs DZIAŁA}IIA§3.

l.
2.

Przedmiotem działania Zakładu jest zaspokojenie potrzeb
wspólnoĘ samorządowej Gminy Rawicz w zakresie
usług komunalnych, w szczególności zaśgospodarki mieszkaniowej

ctąlnej.

i

energetyki

Do podstawołvych zadńZakłńunaleĘ w szczególności:
gospodarowanie gminnymzasobem mieszkaniolrryĘ
prowadzenie ręmontów substancji mieszkaniowej,
realizasja budownictwa miesz"kaniowego,
gospodarka budynkami i lokalami uĄrtkowymi, za wyjątkiem zbywania,
tworzenie zasobów lokali socjalnych,
zaruądzanie budyŃami i lokalami komunalnymi"
realizacja zńańz zakresu wspolnot miesz*aniolvyclą

-
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zawieranie umów najmu lokali mieszkalnycb, ataY,in uĄńkowych, za wyjątkiem
umów dotycągych lokati użytkowych zawieranych ia c?as określonypowyżej

lat3,

egzekucja należnościzw wlw tytułów
vrytwarzanie, prze§lanie, dystrybucj a oraz obrót cĘłem,
eksploatacją konserwacja i remont sieci i txządzeń

cĘłowniczycĘ

prowadzenie zadańinwestycyjnych w zalgesie cĘłownictwą
programowanie i planowanie rozrroju sieci i fuóddciepĘ
wydawanie ogólnych i techniczrrych warrrnków przyĘczado
nrządzrlń cĘłowniczycĘ
sporządzenie umów z odbiorcąmi energii cieplnej,
prowadzenie go spodarki opałem,
prowadzenie przeglądów obiektów celem ustalęnia ich stanu
tecbnicznego,
zńezpieczeńe energii cieplnej dla szkół iprzedszkoli na
terenie gminy na podstawie zawartychumów,
dokonywanie rozhczpń finansowych z odbiorcami energii

cĘInej,

utrzymanie i rozwój zieleni miejskiej oraz wykonywanie usług w tym zakresie na
ę§cz innych gninnych jednostek otgnizacyjnych,
prowadzenie gminnego wysypiska odpadów.

m. ORGAI\IIZACJA ZAKŁADU I zARzĄDzAME.

§4.
1. Dyrektora Zakłńu zatrudnia i zwa]nia Burmistrz Gminy

2.
3.

Rawicz.
Dyroktor podlega Bunrristrzowi Gminy Rawicą Wń hórym
jest odpowiedzialny za cńoksztah r{ ziąłąlno ściZakładu
Dyrektor zatrudnia i ałalnia pracowników Zakładu. futrudnienie
nastątuje na podstawie umów o pracę.

§5.

l.

Do zakrezu działania Dyrektora tla,IłeĘ w szczególności:
- reprezentowanie Zakładu na zewrątrz,
- określenieorganizacji Zakładu w formie regulamint1
- prowadzenie polityki kadrowej,
- opracowanie planów i programów deiałania oraz
przekazańe sprawozdń Burmistrzowi Gminy Rawicz
z ichwykonanią
- przedkładanie Burmisrzowi Gminy Rawicz bieżąpych
informacji na temat stanu finansowego Zakbdu i
realizacji planóq o których mowa w niniejszym stafucie.
2. Do wykonywaniaw imieniu 7,*łńu czyrrnościprawnyoh
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nieprzekracz,ającychnkreszrrykłegozarząduupoważriony

jest Dyrektor lub osoba przezniego upoważliona.
3. Czynności mogące spowodowac dla Zakładu powstanie zobowią"zań
majątkowych dla swojej waźnościł\rym€ają kontrasygnaty Głównego Księgowego
Zakładu.
4. Przepis powyższy nie uchybia szłzegółowej formie zbywania
nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy.

§6.
1.

StrŃturę organizacyjnąZakładr1 raędy działania jego komórek
organizacyjnych oraz podział czynności, zakres obowiąków,
uprawnień i odpowiedzialności pracowników Zakładu oheśla
regulamin oryanizacyjny ZakJńu.
Regulamin organizacyjny o którym mowa w ust.l ustala
Dyrektor Z,akłńu.

2.

§7.
Z,asńy wynagradzarria ołreślająprzepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
26 lipca 2000 r. w sprawie Zasad wynagradzania i wymagan kwalifikacyjnych
praco.łmików samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych
jednostek samorządu terytorialnego @z.U. nr 61,poz. 708 rs, -,nianalrrD

fv. MAJĄTEK

I FINA}ISOWANIE

ZAKŁADU.

§8.
1.

2.
3.

4.
5.

6.
v.

Majątek Zakładu stanowi mienie komunalne Gminy Rawicz.
Zakłńprowadzi działalnośćw zakresie określonym w rozdziale II
niniejszego statufu zgodnie z tocnymplanem finansowymplan finansowo budżctouy zakładu realizowany jest z wpływów
uryskanych z usług świadczonych przez Z,akład oraz dotacji
zbudżetu Gminy Rawicz.
Plan finansowy zakładu tworzy Dyrektor w uzgodnieniu z Burmistrzęm Gminy
Rawicz.
Korekty i aniany do planą o którym rnolva wust.4 może
dokonać Dyrektor Zakłńupo uzgodnieniu z Burmistrzem Gminy Rawicz.
7al<bdprowadzi mchuŃowość orazsponźŁdza na jej podstawie
sprawozdawczośćzgodnie z obowiryująpymi przepisami.

KONTROLA WEWNĘTRZNA,

§9.
1.

Kontrolę wewnętrmąw Z.akładzię sprawują
a) Główny Księgowyw zalresie spraw finansowychzgodnie
z obowią,zującyml w tym zakresie przepisami,
b) Dyrehor i wszyscy kierownicy tonOrek organizacyjnych
Zakładu w zakresie ustalon5łn pt7.ez Dyrettora,.

!
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2.

Zalrres obowipków kierowników określa szczegółowo
regulamin oryańzacyjny Zakładu.

KONTROLA I NADZÓR NAD ZAKŁADEM.

vt.

§ 10.

l.

Organami kontroli i nadzoru mdZakłademi jego Dyrektorem
sąBrnmistrz i Skarbnik Gminy Rawicz.
2. Do Burmishza Gminy Rawicz w sprawach o których mowa w ust.l
nńezy:a) ustalanie zasń rczhczęń Zakłńu zbudżretęmgminy,
b) ustalenie zasad polityki cen na usfugi świadczone przezZakłń
oraz kontrola ich reńŁasji,
c) opiniowanie wniosków Dyrektora kierowanych do Rady Miejskiej
Gminy Rawicz o przyznanie dotacji n zńańa inwestyryjne
i bieącądziałalnośćw przypadku gdy przelsacrać one będą
możliwościfinansowe zakłńu.
oceny
3. Do Btrrmishza Gminy Rawicz rnteĘ sprawowanie bieżącęj kontroli
działalnościZakładu oraz pracy Dyreł:tora
4. Do skarbnika Miasta i Gminy naleĘ sprawowanie kontroli nad prawidłowoścĘ
rońicz.ęń Zal<łńu z budżetem gminy.

i

VII.

POSTANOWIENA KOŃĆOWE.
§ 11.

Zlr.lńany

w statucie mogąbyó dokonywane w

Ębie określonym do

jego nadania.

§ 12.
Likwidacja Zakłńu może nastąpió w

Ębie

określonym dla jego utworzenia.

Zgodność kserokopii z oryginalctli
stwierdza

