UCHWAŁA NR XXV/218/2016
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczacej przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gogolinie poprzez jego likwidację w celu utworzenia spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit f, h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r.
poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) , art. 6 ust. 1 , art. 9 ust.1, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996
r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 960) oraz art. 16 ust. 1, 3, 5 i 7
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz.
938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532,
poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854,
poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) Rada Miejska w Gogolinie uchwala co
następuje:
§ 1. W § 2 Uchwały Nr X/123/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie
przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Gogolinie poprzez jego likwidację w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie
Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o., dodaje się ustęp 6, 7 i 8 w brzmieniu:
„6. Powierza się Spółce zadanie własne Gminy Gogolin o charakterze użyteczności publicznej obejmujące sprawy
gminnego budownictwa mieszkaniowego.
7. Gogolińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. z chwilą jej utworzenia przejmuje zadania o charakterze użyteczności
publicznej wykonywane przez Zakład w zakresie:
1) utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych;
2) zieleni gminnej i zadrzewień;
3) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi.
8. Do daty utworzenia Gogolińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. zadania opisane w ust. 7 wykonuje Spółka.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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