
                                                               
                                                                                                
                                                                                                                                    

 UCHWAŁA Nr XXII/200/08 
  Rady Miejskiej w Halinowie 

           z dnia 24 października 2008 roku 
 
w sprawie: zmian w Statucie Zakładu Komunalnego w Halinowie. 
 

Na podstawie art.18 ust 2 pkt9 lit. h ustawy 08 marca 1990 o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: 
Dz .U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), 
Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
W Statucie Zakładu Komunalnego w Halinowie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr IX/71/03  
z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Komunalnemu Halinowie zmienionego 
Uchwałą Nr XIII/113/03 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 października 2003 r., Uchwałą Nr 
XX/233/04 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 czerwca 2004 r., Uchwałą Nr XXVIII/319/05 Rady 
Miejskiej w Halinowie z dnia 18 marca 2005 r., Uchwałą nr V/36/07 Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia 02 marca 2007 r., wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 5 otrzymuje brzmienie: 
„§ 5.1.Głównym przedmiotem działania Zakładu jest uzdatnianie i zaopatrzenie odbiorców w        

           wodę oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z zachowaniem uwarunkowań   
           technologicznych i zasad w dokumentacjach techniczno-ruchowych, a w szczególności: 
1) prowadzenie działalności eksploatacyjnej obiektów Stacji Uzdatniania Wody oraz obiektu   
      Oczyszczalni Ścieków, 
2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, 
3) uzdatnianie i dostarczanie wody, 
4) usuwanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 
5) usuwanie uszkodzeń urządzeń technologicznych, 
6) eksploatacja punktu zlewnego dla wozów asenizacyjnych, 
7) zawieranie umów i prowadzenie rozliczeń finansowych z odbiorcami usług wodociągowo-

kanalizacyjnych i dostawcami nieczystości ciekłych, 
8) prowadzenie prac budowlanych oraz remontowo-modernizacyjnych wchodzących w zakres 

działalności Zakładu, 
9) sprawowanie nadzoru i dokonywanie odbiorów zanikowych i końcowych sieci i przyłączy 

wodociągowo-kanalizacyjnych oraz innych obiektów realizowanych na rzecz miasta i gminy 
Halinów oraz innych usługobiorców, a wchodzących w zakres działalności Zakładu. 

2.Zakład może prowadzić inną działalność komunalną wynikającą z potrzeb gminy zleconą przez  
   Burmistrza Miasta Halinów.” 

2) w § 6 skreśla się ust. 3. 
3) w § 7 skreśla się ust. 2. 
4) §  8 otrzymuje brzmienie: 
„ § 8. Pracowników Zakładu zatrudnia i zwalnia Dyrektor.” 
5) w §  9  ust.1 otrzymuje brzmienie: 
„ 1.Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działań Dyrektora Zakładu, Głównego Księgowego,   
   Kierownika ds. technicznych i utrzymania ruchu, oraz podległych bezpośrednio komórek   
   organizacyjnych (działów i sekcji) określa regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora.” 
 

§ 2 
 Pozostałe zapisy Statutu pozostają bez zmian. 
 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Halinów. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Halinowie 

 
/-/ Włodzimierz Gronczewski 

 


