
UCHWAŁA NR XXII/135/08 

RADY  MIEJSKIEJ  CHEŁM śY 

z  dnia 29 października 2008 r.  

 
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania zakładu budŜetowego pod nazwą Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji w ChełmŜy. 

 
 
     Na podstawie 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111) uchwala się, 
co następuje: 
 
 
     § 1. W uchwale Nr XV/116/91 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 21 grudnia 1991 r. w 

sprawie powołania zakładu budŜetowego pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 

ChełmŜy zmienionej uchwałą nr XI/108/1999 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 29 lipca 1999r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XV/116/91 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 21 grudnia 1991 r. 

w sprawie powołania zakładu budŜetowego pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 

ChełmŜy w załączniku do uchwały, stanowiącym statut zakładu, w § 3 ust. 2  wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w   pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

    „ a) budowa  i  utrzymanie  w  pełnej  sprawności  technicznej  urządzeń ujmujących  wodę   

           wgłębną miejskiego  ujęcia  wody,  urządzeń  technologicznych  na  stacji  uzdatniania 

           wody, zbiorników  retencyjnych i sieci wodociągowej wraz z przyłączami do zaworów  

            głównych za wodomierzami,” 

2) w  pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: 

    „ a) budowa   i   utrzymanie  w   pełnej   sprawności   technicznej  i   eksploatacyjnej   sieci   

           kanalizacji:  ogólnospławnej,  sanitarnej, deszczowej i  przykanalików  sanitarnych  do 

           pierwszej studzienki rewizyjnej na posesji,”. 

 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ChełmŜy. 

 
     § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
           Przewodniczący  

   Rady Miejskiej 
 
          Janusz Kalinowski 



Uzasadnienie 
 

do uchwały nr XXII/135/08 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 29 października 2008 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie powołania zakładu budŜetowego pod nazwą Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji w ChełmŜy. 

 

     Podstawowym dokumentem regulującym funkcjonowanie kaŜdej organizacji, w tym 

równieŜ podmiotów gospodarczych jest statut. Statut nadaje jednostce organ ją powołujący. 

W statucie zamieszczane są m.in. przedmiot i zakres działalności. 

     Stosownie do art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym, do wyłącznej kompetencji rady gminy naleŜy tworzenie, likwidacja i reorganizacja 

przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych. 

     Na mocy uchwały Nr XV/116/91 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 21 grudnia 1991 roku w 

sprawie powołania zakładu budŜetowego pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 

ChełmŜy utworzono przedmiotową jednostkę. Przy tej okazji nadano jej równieŜ statut, 

stanowiący załącznik do wspomnianej uchwały. Z treści zapisów statutu dotyczących 

przedmiotu i zakresu działania wynika, iŜ wykonuje on zadania związane z bieŜącą 

eksploatacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. JednakŜe z praktyki wynika, iŜ często 

zachodzi potrzeba zlecania przez gminę temu zakładowi realizacji budowy nowych sieci, a 

nie mieści się to w dotychczasowym zakresie zadań statutowych zakładu. 

     Dlatego teŜ niezbędnym jest rozszerzenie zakresu działania zakładu o zadania związane 

równieŜ z budową, a nie tylko z eksploatacją sieci wod.-kan. Zmiana statutu uprości zlecanie 

realizacji inwestycji z tej branŜy ze środków gminy bez konieczności stosowania przepisów z 

zakresu zamówień publicznych, co wynika m.in. z wyjaśnień udzielonych przez Urząd 

Zamówień Publicznych. 

     Biorąc pod uwagę powyŜsze podjęcie uchwały jest uzasadnione.   

 

 


