Uchwała 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”
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z
1997 r. Nr 9, poz 43) i § 12 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991r. w sprawie
zakłądów budżetowych (Dz.U. Nr 42, poz. 183) oraz uchwały Nr XXVI/119/97 Rady Miejskiej w
Skórczu z dnia 24 czerwca 1997r. w sprawie wyboru formy organizacyjno prawnej dla zakładu
komunalnego miasta Skórcz, uchwala się co następuje:
§ 1.
Tworzy się komunalny zakład budżetowy pod nazwą ,,Zakład Gospodarki Miejskiej” z siedzibą w
Skórczu, przy ul. Spacerowej 13, zwany dalej Zakładem.
§ 2.
Przedmiotem działalności Zakładu jest wykonywanie zadań własnych gminy miejskiej Skórcz w
zakresie jej gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, a w szczególności w dziedzinie:
1) wodociagów i kanalizacji,
2) administracji komunalnych domów mieszkaniowych,
3) oczyszczania miasta,
4) zieleni miejskiej,
5) dróg miejskich.
§ 3.
1. Zarząd Miasta powołuje i odwołuje kierownika Zakładu oraz udziela mu i odwołuje pełnomocnictwo
do składania oświadczeń woli w imieniu gminy miejskiej Skórcz w zakresie dotyczącym działalności
Zakładu.
2. Zarząd Miasta ocenia i kontroluje działalność Zakładu oraz podejmuje decyzje w sprawie
nagradzania i premiowania kierownika Zakładu.
§ 4.
1. Zakład rozlicza się z budżetem miasta Skórcz.
2. Zakład przejmuje należności i zobowiązania pozostałe po likwidacji Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Skórczu.
3. Za zobowiązania Zakładu odpowiada gmina miejska Skórcz.
§ 5.
Zakład osiąga przychody z następujących źródeł:
1) ze sprzedaży produkcji i usług z działalności podstawowej,
2) ze sprzedaży produkcji i usług z działalności ubocznej,
3) ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych,
4) z dotacji budżetowych,
5) z innych źródeł, przewidzianych odrębnymi przepisami.
§ 6.
Rozchodami zakładu są:
1) koszty materiałowe,
2) usługi obce,
3) remonty i inwestycje,
4) wynagrodzenia i świadczenia pochodne,
5) podatki i opłaty.

§ 7.
Wyposaża się zakład w środki obrotowe w wysokości 16 tysięcy złotych.
§ 8.
1. Wewnętrzną strukturę organizacyjną Zakładu określa regulamin organizacyjny, opracowany przez
kierownika Zakładu i zatwierdzony przez Zarząd Miasta.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do innych regulaminów wewnętrznych obowiązujących w
Zakładzie.
§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
§ 10.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, po czym Zakład rozpoczyna działalność z dniem 1 lipca
1997r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) dr Tadeusz Zieliński

