
UCHWAŁA NR XXXIII/189/2018
RADY GMINY POLSKA CEREKIEW

z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Polskiej Cerekwi Nr XII/95/2004 z dnia 09.02.2004 r. 
w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 z późn. zm.)1),  i art.14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 2077)2) 

Rada Gminy  Polska Cerekiew  uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi stanowiącego załącznik do uchwały Rady 
Gminy Nr XII/95/2004 z dnia 09.02.2004r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 6 otrzymuje brzmienie:

§ 6. Przedmiotem działalności zakładu są sprawy:

1. zarządzania składowiskiem odpadów

2. zaopatrzenia w wodę i kanalizacji sanitarnej

3. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

4. gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi

2. § 7 ust.1 otrzymuje brzmienie:

§ 7. Do zadań zakładu należy w szczególności:

1. eksploatacja i prowadzenie gminnego składowiska odpadów komunalnych

2. wykonywanie prac rekultywacyjnych na składowisku odpadów komunalnych

3. eksploatacja oczyszczalni ścieków i sieciowych przepompowni ścieków

4. przeprowadzanie remontów, konserwacji, modernizacji urządzeń kanalizacyjnych

5. eksploatacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy

6. przeprowadzanie remontów, konserwacji i modernizacji urządzeń wodociągowych.

7. pobieranie opłat za dostawy wody i wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

8. prowadzenie ewidencji lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy

9. zawieranie i rozwiązywanie umów najmu samodzielnych lokali mieszkalnych

10. pobieranie od najemców czynszów i innych opłat określonych w umowie najmu

11. utrzymywanie w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynków 
komunalnych, służących do wspólnego użytku mieszkańców oraz ich otoczenia

12. dokonywanie napraw budynków komunalnych oraz ich pomieszczeń i urządzeń

13. dokonywanie napraw lokali mieszkalnych oraz napraw lub wymiany instalacji i elementów 
wyposażenia technicznego, w zakresie nie obciążającym najemcy

14. prowadzenie ewidencji komunalnych lokali użytkowych

15. przeprowadzanie przetargów na najem lokali użytkowych

16. wykonywanie usług instalacyjno – budowlanych

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Polska Cerekiew

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.U. z 2017 poz.2232, z 2018 poz. 130
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.U. z 2018 poz. 1000
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kołeczko
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