
 
 

UCHWAŁA NR VIII/47/2007 

Rady Gminy w Polskiej Cerekwi 

z dnia 28 czerwca 2007 r. 

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

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z 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, nr 214, poz.1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, 
poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, poz.1759) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z 30 czerwca 2005 
r.  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420 z 2006 r. Nr 45 
poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217 i 1218, Nr 187 poz.1381 , Nr 249 poz.1832 / Rada 
Gminy w Polskiej Cerekwi 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. gospodarki odpadami komunalnymi 
2. zaopatrzenia w wodę i kanalizacji sanitarnej 
3. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 
4. gospodarowania komunalnymi lokalami uŜytkowymi 
5. utrzymywania terenów zielonych na terenie gminy 
   

2. § 7 otrzymuje brzmienie: 
 
 §7       Do zadań zakładu naleŜy w szczególności: 
1. eksploatacja i prowadzenie gminnego składowiska odpadów komunalnych 
2. ewidencjonowanie ilości i rodzaju odpadów przyjmowanych na składowisko odpadów 
komunalnych 
3. pobieranie opłat za składowanie odpadów 
4. wykonywanie prac rekultywacyjnych na składowisku odpadów komunalnych 
5. eksploatacja oczyszczalni ścieków i sieciowych przepompowni ścieków  
6. przeprowadzanie remontów, konserwacji, modernizacji urządzeń kanalizacyjnych 
7. eksploatacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy 
8. przeprowadzanie remontów, konserwacji i modernizacji urządzeń wodociągowych. 
9. pobieranie opłat za dostawy wody i wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 
10.  oczyszczanie chodników gminnych w porze letniej i zimowej 
11. utrzymywanie gminnych terenów zieleni(trawy, drzewa, krzewy) 
12. prowadzenie ewidencji lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy 
13. zawieranie i rozwiązywanie umów najmu samodzielnych lokali mieszkalnych 



14. pobieranie od najemców czynszów i innych opłat określonych w umowie najmu 
15. utrzymywanie w naleŜytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń   
     budynków komunalnych, słuŜących do wspólnego uŜytku mieszkańców oraz ich otoczenia 
16. dokonywanie napraw budynków komunalnych oraz ich pomieszczeń i urządzeń 
17. dokonywanie napraw lokali mieszkalnych oraz napraw lub wymiany instalacji i 
     elementów wyposaŜenia technicznego, w zakresie nie obciąŜającym najemcy 
18. prowadzenie ewidencji komunalnych lokali uŜytkowych 
19. przeprowadzanie przetargów na najem lokali uŜytkowych 
20. wykonywanie usług instalacyjno – budowlanych 

 Zakład moŜe wykonywać usługi na zasadzie odpłatności poza obszarem gminy 
Polska Cerekiew, stosownie do zawartych w tym względzie porozumień komunalnych. 

 
3. W § 8 w punkcie 7 skreśla się wyraz „półroczne” a w to miejsce wpisuje się wyraz 

„roczne” 
 
4. W § 9 w punkcie 4 skreśla się wyrazy ”5 października” a w to miejsce wpisuje się 

„30 września” 
 
5. W § 11 

1/  pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
1. Zakład stosuje zasady gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa 
2/  pkt 9 otrzymuje brzmienie: 
     9.   Zakład rozlicza się z budŜetem gminy w dziale 900- Gospodarka Komunalna, rozdziale 
90002- Gospodarka Odpadami. 

 
 

§2 
 
 
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
 

§3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.               
 
 
 

Przewodniczący  
Rady Gminy 

Jerzy Kołeczko 
 
 
                                                                                                      


