
Uchwała nr 31/IV/06
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej- jednostki budżetowej 
Zakład Usług Miejskich.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt  3 i 12, art. 9 ust. 1 i 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 ze zm.), art. 3 ust. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 236, poz. 2008 ze zm.), art. 4 ust. 1 i 3 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.  
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 
z  2005 r.  Nr  31,  poz.  266 ze zm.)  oraz  art.  20   i  art.  21 ustawy z  dnia  30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 ,art.5 i art. 13 pkt.2) 
ustawy z  dnia  20  lipca  2000  r  o  ogłaszaniu  aktów  normatywnych  i  niektórych  innych  aktów 
prawnych (Dz.U. 00.62.718 ze zm.) Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:

§ 1
1. Tworzy się z dniem 1 stycznia 2007 r gminną jednostkę organizacyjną – jednostkę budżetową 

pod nazwą Zakład Usług Miejskich, zwany dalej „Zakładem”.
2. Siedzibą Zakładu jest miasto Gostynin.

§ 2
Przedmiotem podstawowej działalności  Zakładu jest  utrzymanie czystości i  porządku na terenie 
miasta Gostynina, a w szczególności:
1) oczyszczanie miasta
2)  organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
3)  konserwacja kanalizacji deszczowej;
4)  konserwacja rzek Skrwy i Osetnicy,
5)  konserwacja rowów odpływowych;
6)  zimowe utrzymanie dróg i terenów gminnych;
7)  świadczenie usług: budowlanych, transportowych i sprzętowych;
8)  wykonywanie robót ziemnych, budowlanych i instalacyjnych, związanych z utrzymaniem,      

  budową i remontami obiektów infrastruktury miejskiej w zakresie:
a) dróg, placów, ciągów pieszych, parkingów itp.;
b) oznakowania pasów drogowych ulic;
c) cmentarzy, pomników, miejsc pamięci narodowej itp.;
d) odwodnienia terenu;
e) prac niwelacyjnych na terenach porządkowanych;
f) zieleńców, kwietników i parków;  

9) zakładanie i utrzymywanie zieleni miejskiej i zadrzewień;
10)wykonywanie, montaż i konserwacja drobnych urządzeń komunalnych (barier, ogrodzeń,  
  pojemników, śmietniczek, ławek itp.;
11)bieżące administrowanie mieszkaniowym zasobem Gminy;
12)realizacja innych zleceń Burmistrza Miasta Gostynina w zakresie bieżącej obsługi Gminy  

 Miasta Gostynina.

§ 3
Organizację Zakładu określa statut , którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 



§ 4
Zakład będzie się rozliczał z budżetem miasta Gostynina: dział 600 – Transport i łączność, rozdział- 
Drogi publiczne gminne oraz  dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział – 
Oczyszczanie miasta; utrzymanie zieleni w miastach; pozostała działalność.

§ 5
1. Zakładowi przekazuje się w używanie składniki majątkowe, wyszczególnione w załączniku nr 2 

do niniejszej uchwały.
2. Przekazanie składników majątkowych, o których mowa w ust. 1 nastąpi protokołem zdawczo-

odbiorczym.  
§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r.

     

   Przewodniczący Rady Miejskiej

            Jolanta Syska- Szymczak


