
UCHWAŁA NR XXV/146/2013
RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU

z dnia 7 lutego 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład 
Gospodarki Miejskiej”. 

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 późn. zm.) oraz at. 16, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Skórczu uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVI/120/97 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 24 czerwca 1997 r. w sprawie utworzenia 
komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Miejskiej” wprowadza się następujące 
zmiany: 

1. W § 1 słowo „komunalny” zastępuje się słowem „samorządowy” 

2. § 2 otrzymuje brzmienie: 

„Przedmiotem działalności Zakładu jest wykonywanie zadań własnych Gminy Miejskiej Skórcz w sferze 
gospodarki komunalnej, w tym w szczególności, w zakresie: 

1) zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 

2) odprowadzania i oczyszczania ścieków, 

3) gospodarki wodami opadowymi, 

4) bieżącego utrzymania gminnych dróg, chodników, parkingów i placów, 

5) utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni, terenów rekreacyjnych i sportowych”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie: 

„Bezpośredni nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Burmistrz Miasta Skórcz, który posiada także 
kompetencje w zakresie zatrudniania i zwalniania Kierownika oraz ustalania jego warunków pracy i płacy”.

4. W § 4 dodaje się ustęp 4 w następującym brzmieniu: 

„Majątek ZGM jest własnością komunalną Gminy Miejskiej Skórcz, przekazanym Zakładowi do 
eksploatacji, używania i administrowania protokołem zdawczo – odbiorczym”.

5. § 5 otrzymuje brzmienie: 

„Zakład osiąga przychody z tytułu: 

1) dostawy wody, 

2) odbioru ścieków, 

3) odpłatnych usług świadczonych zgodnie z profilem działalności, 

4) dotacji budżetowych, 

5) innych źródeł przewidzianych odrębnymi przepisami”.

6. § 8, ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Wewnętrzną strukturę organizacyjną Zakładu określa regulamin organizacyjny opracowany przez 
Kierownika a zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Skórcz”.

7. § 9 otrzymuje brzmienie: 

„Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skórcz”.
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§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie. 

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skórcz. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Mirosław Ossowski
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