
Uchwa a Nr …. /5/…. /09
Rady Miejskiej w I owej

z dnia …………… 2009 r.

zmieniaj ca uchwa  w sprawie uchwalenia Statutu Zak adu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w I owej

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó n. zm.)1 uchwala  si ,  co
nast puje:

§ 1. W uchwale 39/5/VI/07 Rady Miejskiej w I owej z dnia 27 marca 2007r.  w sprawie
uchwalenia Statutu Zak adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej (Dz.Urz.
Województwa Lubuskiego Nr 39, poz. 646), w za czniku do uchwa y „Statut Zak adu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej”, wprowadza si  nast puj ce zmiany:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Przedmiotem dzia ania zak adu s  zadania w zakresie:

1) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami u ytkowymi, a w
szczególno ci:

a) pe nienie funkcji administratora zasobu komunalnego,
b) utrzymanie w nale ytym stanie, porz dku i czysto ci nieruchomo ci komunalnych

oraz ich otoczenia,
c) dokonywanie napraw budynków, jego pomieszcze  i urz dze  oraz przywrócenie

do poprzedniego stanu budynków uszkodzonych,
d) naprawa i wymiana wewn trznych instalacji wodoci gowych, gazowych i ciep ej

wody (bez urz dze  odbiorczych),
e) naprawa i wymiana wewn trznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,

instalacji elektrycznej (z wyj tkiem osprz tu),
f) wymiana pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz pod óg, posadzek i

wyk adzin pod ogowych, a tak e tynków,
g) zaopatrzenie w centraln  energi  ciepln  i ciep  wod .
2) gminnych dróg, ulic, mostów i placów,
3) wodoci gów i zaopatrzenia w wod , kanalizacji, usuwania i oczyszczania cieków

komunalnych, utrzymania czysto ci i porz dku oraz urz dze  sanitarnych,
wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energi
ciepln ,

4) targowisk,

5) zieleni gminnej i zadrzewie ,
6) cmentarzy komunalnych.”

2) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1240.



„2. Zak ad prowadzi gospodark  finansow  na zasadach okre lonych w przepisach
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) -
z zastosowaniem obowi zuj cych przepisów wykonawczych do tej ustawy.”

§ 2.  Wykonanie uchwa y powierza si  Burmistrzowi I owej.

§ 3. Uchwa a wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia w Dzienniku
Urz dowym Województwa Lubuskiego z moc  obowi zuj  od dnia 1 stycznia 2010 r.


