
 

 

UCHWAŁA NR XLI/282/2013 

RADY MIASTA MSZANA DOLNA 

z dnia 16 września 2013 roku 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Mszanie Dolnej 

Na podstawie art.9 ust.1 i art.18 ust.2 pkt 9 lit. h oraz art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594), art.14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.) oraz art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz.1172 z późn. zm.) 

Rada Miasta Mszana Dolna uchwala, co następuje:  

§ 1. W załączniku do uchwały nr LXI/382/2010 Rady Miasta w Mszanie Dolnej z dnia 25 października 

2010r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Mszanie Dolnej 

dokonuje się zmiany § 2, który otrzymuje brzmienie: "Zakład swym przedmiotem działania obejmuje bieżące 

i stałe zaspokajanie potrzeb zbiorowych mieszkańców, a w szczególności:  

1) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,  

2) dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,  

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, 

utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,  

4) lokalnego transportu zbiorowego,  

5) targowisk i hal targowych,  

6) zieleni gminnej i zadrzewień,  

7) kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,  

8) utrzymywania różnych gatunków egzotycznych i krajowych zwierząt, w tym w szczególności 

prowadzenia hodowli zwierząt zagrożonych wyginięciem, w celu ich ochrony poza miejscem naturalnego 

występowania,  

9) cmentarzy." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.  

 

 Przewodniczący Rady 

Adam Malec 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 26 września 2013 r.

Poz. 5666
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