
UCHWAŁA NR XXII/186 /2017
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/173/2004 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 listopada 2004r. 
w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu.

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446 
z późn.zm.) w związku z art. 7 ust.1 pkt.1 lit.a) ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie 
zbiorowym (Dz.U. z 2016r. poz. 1867 z późn.zm.) oraz art.4 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. 
o gospodarce komunalnej (Dz.U.z 2016r. poz. 573 z późn.zm.)  Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala,  co 
następuje:

§ 1. W statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu stanowiącym załącznik do 
uchwały nr XXIII/173/2004 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 listopada 2004r. ze zmianami wprowadza 
się zmianę dotychczasowej treści §2, który otrzymuje nowe brzmienie:

„Przedmiotem  działalności  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i Mieszkaniowej  w Dobrodzieniu  są :

1) zadania podstawowe, a w szczególności;

a) administrowanie, eksploatacja, prowadzenie remontów bieżących i kapitalnych oraz modernizacja 
komunalnych zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych,

b) utrzymywanie zieleńców, placów i skwerów oraz konserwacja, naprawy i wymiana znaków drogowych,

c) świadczenie usług komunalnych w zakresie gospodarki odpadami, tj. wywozu nieczystości stałych 
i płynnych na zlecenie osób fizycznych i prawnych,

d) lokalny transport zbiorowy,

e) zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego 
związanych z publicznym transportem zbiorowym poprzez świadczenie usług publicznych,

f) administrowanie ujęciami wodnymi w tym  konserwacja i przeprowadzanie remontów stacji 
wodociągowych i sieci,

g) administrowanie siecią kanalizacyjną i wodociągową, w tym konserwacja, remonty,

h) zaopatrywanie w wodę oraz usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych,

i) zaopatrywanie w energię cieplną;

2) zadania  pomocnicze, a zwłaszcza  w zakresie  działalności  usługowej  i produkcyjnej :

a) usług  dla  ludności  w zakresie  remontów  budowlanych, usług  transportowych, instalacji  sanitarnej, 
przyłączy  wodociągowych, usług  sprzętowych  i innych  będących  w możliwościach  wykonania  Zakładu;

b) usług  dla  innych  jednostek  organizacyjnych  w zakresie  jak  pod  lit.a).”.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianom.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia .
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Damian Karpinski
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