UCHWAŁA NR RG.0007.66.2014
RADY GMINY LYSKI
z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie nadania Statutu Oczyszczalni Ścieków w Suminie
Na podstawie art. 9 ust.1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15, art. 39 ust. 4 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz
art. 11 ust.2 i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) po przeprowadzonych konsultacjach społecznych
Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się Statut Oczyszczalni Ścieków w Suminie w brzmieniu niniejszej uchwały.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 2.
1. Oczyszczalnia Ścieków w Suminie zwana dalej Oczyszczalnią, jest jednostką organizacyjną Gminy Lyski
nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
2. Siedziba Oczyszczalni znajduje się w Suminie przy ul. Dworcowej 12 b.
§ 3.
Oczyszczalnia działa na podstawie następujących przepisów:
1) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.
zm.);
3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn.
zm);
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885);
5) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330).
§ 4.
1. Terenem działania Oczyszczalni jest obszar Gminy Lyski, na którym to wykonuje zadania z zakresu
ochrony środowiska, polegające na oczyszczaniu ścieków komunalnych, spływających grawitacyjnie
i dowożonych wozami asenizacyjnymi.
2. Oczyszczalnia nie może prowadzić działalności wykraczające poza zadania użyteczności publicznej.
Rozdział 2.
Przedmiot działania
§ 5.
1. Oczyszczalnia prowadzi działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków
2. Przedmiotem działania jest:
1) niezawodny odbiór ścieków,
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2) oczyszczanie ścieków komunalnych,
3) odprowadzanie oczyszczonego odcieku do odbiornika o parametrach zgodnymi z ustaleniami
w pozwoleniu wodno-prawnym,
4) właściwe utrzymanie kolektorów ściekowych i przepompowni ścieków,
5) należyta eksploatacja Oczyszczalni Ścieków.
Rozdział 3.
Organy i organizacja
§ 6.
1. Oczyszczalnią zarządza Kierownik Oczyszczalni, zatrudniony przez Wójta Gminy Lyski na podstawie
umowy o pracę.
2. Kierownik Oczyszczalni działa jednoosobowo i jest upoważniony do dokonywania czynności prawnych
w zakresie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy Lyski.
3. Kierownik Oczyszczalni może pisemnie upoważnić inną osobę do pełnienia tych obowiązków.
4. Kierownik Oczyszczalni działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszego statutu,
podejmuje samodzielnie decyzje z zachowaniem kompetencji innych organów i ponosi odpowiedzialność
za całokształt jej działalności, a także za ścisłe przestrzeganie dyscypliny budżetowej.
5. Do jego zadań należy:
1) organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem Oczyszczalni;
2) wykonanie zadań powierzonych przez organ prowadzący;
3) wykonywanie funkcji służbowego zwierzchnika wobec wszystkich pracowników Oczyszczalni;
4) reprezentowanie Oczyszczalni na zewnątrz.
§ 7.
1. Wewnętrzną organizację i funkcjonowanie Oczyszczalni określa regulamin organizacyjny Oczyszczalni
oraz
inne
zarządzenia
wprowadzane
przez
kierownika
Oczyszczalni.
2. Regulamin organizacyjny Oczyszczalni wprowadza kierownik w formie zarządzenia.
3. Do wykonania zadań statutowych zatrudnieni są pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje.
4. Zakresy zadań wykonanych na poszczególnych stanowiskach określa Regulamin organizacyjny
Oczyszczalni.
Rozdział 4.
Zasady gospodarki finansowej
§ 8.
1. Oczyszczalnia prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w jednostkach budżetowych.
2. Jednostka realizuje zadania finansowe w ramach corocznie uchwalonego budżetu Gminy Lyski.
3. Podstawą gospodarki finansowej Oczyszczalni jest roczny plan finansowo-rzeczowy opracowany
i zatwierdzony przez kierownika Oczyszczalni.
4. Oczyszczalnia jest wyposażona w majątek konieczny do realizacji nałożonych na nią zadań statutowych.
Majątek ten stanowi własność komunalną Gminy Lyski i jest przekazywany Oczyszczalni na zasadach
wynikających z obowiązujących przepisów.
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Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 9.
Reorganizacja lub likwidacja Oczyszczalni Ścieków w Suminie następuje Uchwałą Rady Gminy Lyski.
§ 10.
Zmiana postanowień niniejszego statutu jest dokonywana zgodnie z zasadami przewidywanymi do jego
uchwalenia.
§ 11.
Traci moc uchwała nr XXXI/73/2008 Rady Gminy Lyski z dnia 29 września 2008 roku w sprawie nadania
Statutu Oczyszczalni Ścieków w Suminie.
§ 12.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski.
§ 13.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Lyski
inż. Krystian Widenka
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