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RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE

z dnia 17 maja 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczecej likwidacji Zarzldu Budynk6w Mieszkalnych
w J€drzejowie i utworzenia Zakladu Uslug Komunalnych w Jgdrzejowie.

Na podstawie art. l8 ust. 2pkt. 9lit. h., art.40 ust. 2pkt. 2ustauy zdnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (Dz.U.z20Ql r.Nr l42,poz. 1591 zp62n. zm.), art. 14 ustawy zdnia2T sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U . 157, poz. 1240 z p6tn. zm.) oraz art. 4 ustauy z dnia 20 lipca 2000 r. o oglaszaniu akt6w
normatywnych i niektdrych innych akt6w prawnych ( Dz. U. z20ll r. Nr 197, poz. ll72 ) Rada Miejska
w Jgdrzejowie uchwala, co nastQpuje:

$l.W Statucie Zakladu Uslug Komunalnych w Jgdrzejowie stanowiqcym zatqcznik do Uchwaly Nr
XLlIl366l05 Rady Miejskiej w Jgdrzejowie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie likwidacji Zaz4du Budynk6w
Mieszkalnych w Jgdrzejowie i ulworzenia Zakladu Uslug Komunalnych w Jpdrzejowie wprowadza siQ nastqpuj4ce
zmiany:

l. W $ 6 uchyla siE ust. 4.

2. Dotychczasowe oznaczenie ust. 5 oznacza siE ust. 4.

$ 2. Wykonanie uchwaty powierza sip Burmistrzowi Miasta JEdrzejowa.

$ 3. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku UrzEdowym Wojew6dawa Swigtokrzyskiego i wchodzi w Zycie
po uplywie l4 dni od ogloszenia.

Przewodnicz4cy Rady

mgr Pawel
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U z a s a d n i e n i e

do uchwaly Nr XX/I84/12 Rady Miejskiej w Jgdrzejowie z dnia 17 maja 20lz r. w sprawie wprowadzenia
zmian -w uchwale dotyczqcej likwidacji Zarzqdu Budyn-k6w Mieszkalnych w Jgdrzejowie'i utwor z[nia ZakladuUslug Komunalnych w Jgdrzejowie.

zgodnie z przspkarni ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o gospodarce komunalnej zadania wlasnegminy, mogq byi wykonywane poprzez utworzony przez gming samorzqdowy zakrad budketowy. Zakladbudzetowy w ramach przedmiotu, swojej dzialalnosci sryiadcq usfugi 
- 
odpiatnie, ate w uzasaanionyctrokolicznosciach moze otrzymywac dotacje przedmiotowe na ich wykonywanie. iednakze dotacj" frr"o,oioto*"nie mogq byc udzielane na wykon-ywanie zadafi spoza zadafi statutowy;h zakladu budzetowego.'tuk1uo u.lrgKomunalnych w Jgdrzejowie dziataiqc jako podmiot gospodarc zy, bgaacy p"a"triti"- f"o"t?" Jodow"goi podatku vAT, mo2e swiadczyd usrugi na rzecz innych podmioiow 

-gospodarczycl,, 
*f,n 

-tuL" 
grinyi dokumentowad sw oje przychody za pomoc4 fakhu VAT.

Id: CEiA2854-386C435E-99D l-FD598280A28F. podDisanv
Strona I


