
 

 

UCHWAŁA NR XI/93/15 

RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ 

z dnia 28 lipca 2015 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie 

utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Bobowa pod nazwą: Gminna Jednostka Usług Komunalnych 

w Bobowej i nadania jej Statutu 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r., 

poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 

z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Bobowej uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Bobowej nadanym Uchwałą Nr II/5/14 Rady 

Miejskiej w Bobowej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Bobowa 

pod nazwą: Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej i nadania jej Statutu. (Dz.Urz. Województwa 

Małopolskiego z 2014r., poz. 7055) wprowadza się następujące zmiany: 

1) §2 otrzymuje brzmienie: 

„Jednostka używa pieczęci podłużnej o następującej treści: Gminna Jednostka Usług Komunalnych 

w Bobowej, ul. Bohaterów Bobowej 6A, 38-350 Bobowa.”; 

2) w §3  po pkt 3 dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu: 

„4) realizacja zadań z zakresu gospodarki lokalami gminy Bobowa: 

a) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem Gminy, 

b) ustalanie wysokości czynszów regulowanych dla najemców lokali tworzących mieszkaniowy 

zasób Gminy, 

c) prowadzenie spraw związanych z gospodarką lokalami socjalnymi; 

5) realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: 

a) tworzenie i utrzymywanie terenów zielonych, 

b) utrzymywanie cmentarzy komunalnych, 

c) utrzymywanie gminnych urządzeń komunalnych (wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnia 

ścieków), 

d) zapewnienie funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach 

specjalnych, 

e) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska na terenie 

Gminy, 

f) współpraca z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, 
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g) udzielanie pomocy organizacjom społecznym w ich działalności w dziedzinie ochrony 

środowiska, 

h) współdziałanie z organami jednostek pomocniczych Gminy w zakresie ochrony środowiska. 

6) obsługa i utrzymanie placu targowego 

7) obsługa i utrzymanie toalety publicznej.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobowej. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 września 2015 r. 

  

 Przewodniczący Rady 

Stanisław Tabiś 
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