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Uchwała Nr 31/LI/2010 

Rady Miejskiej w Cieszanowie 

z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie Nr 94/XIII/2004  

                 z  dnia  30  grudnia  2004 r.  w  sprawie   uchwalenia statutu zakładu budżetowego  

                 pn. "Zakład Obsługi Gminy".  

 

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.),  art. 14, art. 16 ust. 1 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych   (Dz. U. Nr 157 poz. 1240  z późn. 

zm.) 

Rada Miejska w Cieszanowie  

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

W uchwale Rady Miejskiej w Cieszanowie Nr 94/XIII/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. 

zmienionej uchwałą Nr 26/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. i uchwałą Nr 100/XXX/08 z dnia 

12 grudnia 2008 r. wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 2 otrzymuje brzmienie 

      „§ 2  

        1. Samorządowy zakład budżetowy pn. „Zakład Obsługi Gminy” wykonuje zadania własne 

            Gminy Cieszanów w zakresie:  

           1) lokalnego transportu zbiorowego celem zaspokojenia potrzeb mieszkańców na  

                 obszarze miasta i gminy Cieszanów,  

     2)   zieleni gminnej i zadrzewień, 

           3) kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń  

                 sportowych, 

4) gospodarki na gruntach mienia komunalnego,  

           5) utrzymania, organizacji, finansowania, planowania i zarządzania kuchnią i jadalnią  

                zlokalizowaną w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Cieszanowie, Osiedle Nowe  

                Sioło 15. 

      2. Samorządowy   zakład   budżetowy   pn.  „Zakład  Obsługi Gminy” wykonuje zadania           

           określone w § 2 ust. 1 pkt 4 i 5  w terminie do dnia 31 grudnia  2010 r., 

 

2) § 4 otrzymuje brzmienie 

      „§ 4 Samorządowy zakład budżetowy pn. „Zakład Obsługi Gminy” prowadzi gospodarkę  

        finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach  

        publicznych   (Dz. U. Nr 157 poz. 1240  z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra  

        Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek  

        budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu  

        postępowania  przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno – prawną (Dz.U. Nr 116,  

        poz. 783 z późn. zm.).  
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§ 2 

 

1. Uchwala się statut samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zakład Obsługi Gminy”  

     zgodnie z brzmieniem stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały. 

2. Uchyla się statut zakładu budżetowego pn. „Zakład Obsługi Gminy” stanowiący załącznik  

     do uchwały Nr 26/VII/2006 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 czerwca 2006 r.. 

 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 


