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UCHWAŁA Nr XXXVI/310/2010
RADY GMINY BRZEŹNICA

z dnia 10 września 2010 r.

w sprawie zmian w statucie Gminnego Zakładu Usługowego w
Brzeźnicy

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 2 ustawy z dnia

20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 roku Nr 9 poz. 43 ze
zmianami), w związku z art. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz.1240 ze zmianami) Rada Gminy Brzeźnica, uchwala, co

następuje:

§  1. Wprowadza się następujące zmiany w statucie Gminnego Zakładu Usługowego w
Brzeźnicy uchwalonym Uchwałą Nr XXIV/141/93 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 lutego
1993 roku, zmienionym Uchwałami Rady Gminy Brzeźnica Nr: XIV/98/2000 z dnia 24
lutego 2000 roku, VI/45/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 roku (Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego z 2003 roku Nr 255 poz. 3000), XVII/104/2004 z dnia 27
października 2004 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2004 roku Nr
366 poz. 3934) i XXX/187/2006 z dnia 13 lutego 2006 roku (Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego z 2006 roku Nr 302 poz. 2134):

1. Użyte w statucie w różnych przypadkach słowa "Zakład Budżetowy" zastępuje się
słowami "Samorządowy Zakład Budżetowy".

2. W § 4 skreśla się ust. 2.

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

"Przedmiotem działalności Samorządowego Zakładu Budżetowego jest wykonywanie zadań
o  charakterze  użyteczności  publicznej  w  zakresie  zaspokajania  zbiorowych  potrzeb
mieszkańców, a w szczególności:

1) produkcja i sprzedaż wody pitnej oraz odprowadzanie ścieków,

2) budowa, modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz ich przyłączy,

3) realizacja zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania



ścieków,

4) realizacja zadań w zakresie usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania
czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

5) zadania z zakresu budownictwa drogowego, w tym remonty dróg, mostów, placów i
chodników,

6) wykonywanie robót  budowlanych i  remontowo-budowlanych w zakresie utrzymania
obiektów i budynków komunalnych,

7) budowa, remonty i konserwacja gminnych obiektów budownictwa wodnego,

8) zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych gminy,

9) utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie gminy,

10)  organizacja  w imieniu  Wójta  Gminy robót  publicznych,  prac  interwencyjnych  dla
bezrobotnych, wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy w zakresie działalności statutowej Zakładu."

§  2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.


