Uchwała Nr XVI/182/2003
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie połączenia zakładów budżetowych w zakład budżetowy pod nazwą
„Zakład Usług Miejskich” w Ostrowcu Świętokrzyskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h”, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568), art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96,
poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851), art. 2 i art. 6 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r.
o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679 i Nr 121, poz. 770, z 1998r.
Nr 106, poz. 668, z 2002r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003r. Nr 96, poz. 874 i Nr 199, poz.1937)
Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Z dniem 1 kwietnia 2004r. tworzy się na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
zakład budżetowy pod nazwą „Zakład Usług Miejskich” w Ostrowcu Świętokrzyskim, zwany dalej
„Zakładem”.
2. Zakład powstanie w wyniku połączenia zakładów budżetowych: Zakładu Usług
Oświatowych w Ostrowcu Świętokrzyskim i Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim.
3. Zakład będzie działał na podstawie niniejszej uchwały Rady Miasta, ustawy
o finansach publicznych, ustawy o gospodarce komunalnej, statutu oraz innych powszechnie
obowiązujących przepisów odnoszących się do przedmiotu działania Zakładu.
§ 2.

Przedmiotem działania Zakładu jest w szczególności:

1) sprawowanie funkcji właścicielskich wobec komunalnego zasobu lokali mieszkalnych
i użytkowych,
2) realizowanie zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych wspólnoty
samorządowej,
3) zarządzanie i administrowanie lokalami i budynkami komunalnymi i przyległymi terenami
przydomowymi,
4) organizowanie, rozliczanie i nadzorowanie robót publicznych przewidzianych ustawą z dnia
14 grudnia 1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 2003r. Nr 58, poz. 514
z późn. zm.),
5) prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na:
a) produkcji i świadczeniu usług związanych z zakresem zadań określonych w pkt 4,
b) bieżącej obsłudze Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz gminnych jednostek
organizacyjnych,
6) obsługa scentralizowanego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjów i innych placówek oświatowych podległych Gminie,
7) prowadzenie Ośrodka Wczasowego w Krynicy Morskiej,

8) obsługa prawna przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i innych jednostek organizacyjnych
podległych Gminie,
9) prowadzenie obsługi finansowo - księgowej przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów
i innych jednostek organizacyjnych podległych Gminie.
§ 3. Zakład będzie prowadził działalność w oparciu o statut stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 4. Podstawą działalności finansowej Zakładu będzie roczny plan finansowy. Zakład
dokonywał będzie rozliczeń z budżetem miasta na zasadach określonych w obowiązujących
przepisach prawa.
§ 5. 1. Wydatki związane z prowadzeniem działalności statutowej, Zakład będzie pokrywał
z przychodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności.
2. Na prowadzenie działalności Zakład może otrzymywać dotacje na zasadach
określonych w obowiązujących przepisach prawa, w wysokości ustalonej corocznie w budżecie
miasta.
§ 6. 1. Mienie będące we władaniu Zakładu Usług Miejskich i Zakładu Usług Oświatowych
z dniem 1 kwietnia 2004r. stanie się mieniem Zakładu.
2. Zakład jest następcą prawnym Zakładu Usług Miejskich i Zakładu Usług
Oświatowych w zakresie wszelkich ich praw i obowiązków, bez względu na charakter stosunku
prawnego, z którego te prawa i obowiązki wynikają.
3. Zakład wstępuje w prawa i obowiązki wynajmującego wynikające z umów najmu
lokali obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.
§ 7. Pracownicy Zakładu Usług Miejskich i Zakładu Usług Oświatowych staną się
z mocy prawa z dniem 1 kwietnia 2004r. pracownikami Zakładu. W zakresie stosunków pracy tych
osób ma zastosowanie art. 231 Kodeksu pracy.
§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 9. Uchwala
Świętokrzyskiego.

podlega

ogłoszeniu

w

Dzienniku

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2004r.

Urzędowym
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