UCHWAŁA NR XXVI/334/2016
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie zlecenia gminnej osobie prawnej: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. w
Szemudzie wykonywania niektórych zadań Gminy oraz upoważniania w tym zakresie Zarządu tej
Spółki do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 39 ust. 4 w związku z art. 7 i art.40 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. u. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) Rada
Gminy Szemud uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zleca się Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Szemud Sp. z o.o. w Szemudzie, KRS
000647015 jako gminnej osobie prawnej Gminy Szemud wykonywanie zadań własnych Gminy oraz
upoważnia się Zarząd tej Spółki do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
dotyczących zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, zgodnie z obowiązującymi przepisami:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późniejszymi
zmianami), w zakresie spraw dotyczących:
a) wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
b) kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
c) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
2) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.
778 z późn. zm.), w zakresie uzgadniania projektów decyzji o warunkach zabudowy i o lokalizacji
inwestycji celu publicznego,
3) ustawy z dnia
(tj. Dz. U. z
dotyczących:

13 września 1996 r.
2016 r. poz. 250 z

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
późn. zm.), w szczególności w zakresie spraw

a) prowadzenia ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków, kontroli częstotliwości i sposobu
pozbywania się komunalnych osadów ściekowych,
b) prowadzenia nadzoru i kontroli nad realizacją obowiązków przez właścicieli nieruchomości określonych
w ustawie i regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Szemud,
c) przygotowanie projektów uchwał określających górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
d) wykonywania obowiązków zorganizowania opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku
właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli takich umów,
e) określenia i podawania do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca
ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
4) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.), w zakresie
wykonywania niektórych obowiązków właścicielskich, a w szczególności:
a) administrowania gminnym zasobem nieruchomości, polegającym na przyjęciu większości obowiązków
związanych z utrzymaniem nieruchomości stanowiących ten zasób, zgodnie z ich przeznaczeniem i
zasadami racjonalnego gospodarowania,
b) uzgadniania projektów dotyczących zakładania, przeprowadzania i
infrastruktury technicznej – po zasięgnięciu opinii Urzędu Gminy Szemud.

wykonywania

urządzeń

§ 2. Wydając decyzje lub postanowienia należy stosować pieczątkę nagłówkową o następującej treści:
Gminne
Przedsiębiorstwo
Komunalne
Szemud
Sp.
z
o.o.
ul.
Kartuska
13,
84-217 Szemud i podpisową o treści: Prezes Zarządu Wojciech Szambowski.
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§ 3. Zarząd Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o.o. w Szemudzie staje się organem
właściwym do przeprowadzenia kontroli w odniesieniu do kompetencji określonych w § 1 punkcie 1 – 4
niniejszej uchwały.
§ 4. Czynności kontrolne o których mowa w § 4 może przeprowadzać inna osoba na podstawie
upoważnienia wydanego przez Zarząd Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o.o. w
Szemudzie.
§ 5. Na podstawie niniejszej uchwały oraz uchwały budżetowej na dany rok Wójt Gminy Szemud wyda
zarządzenia określające w szczególności:
1) szczegółowe zadania remontowe i usługowe,
2) wielkość środków finansowych przeznaczonych na realizację wraz z klasyfikacją budżetową,
3) zasady sprawozdawczości z wykonanych zadań,
4) zasady kalkulacji kosztów.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Aleksandra Perz

Id: E0CC578D-2BD4-4F44-A889-9EE69E850873. Podpisany

Strona 2

