
UCHWALA NR XXXIX/369/13
RADY MIEJSKIEJ W JEDRZEJOWIE

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu uchwaty w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy
J€drzej6w o nazwie ,,Skladowisko Odpad6w Komunalnych".

Na podslawie art. l8ust.2pkt 15 oraz art.40 ust.2 pkt 2i art.4l ust I ustawy zdnia 8 marca 1990r.
o samorz4dzie grninnym (Dz.U. z200lr. Nr 142 poz.l59l z p6in. zm.), w zwi4zku z art. 16 ust. l, 3 i 4 ustawy
z dnia 20 lipca 2000r. o oglaszaniu aktdw normatywnych i niekt6rych innych akt6w prawnych ( Dz. U. z 201 I r Nr
197 poz. ll72 z p6zn. zm.) Rada Miejska w Jpdrzejowie uchwala co nastgpuje:

s; .
Postanawia siE oglosi6 jednolity tekst uchwaly w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Jpdrzej6w

o nazwie ,,Skladowisko Odpad6w Komunalnych".

$ 2 .
I . Ogloszenie jednolitego tekstu nast4pi w formie Obwieszczenia Rady Miejskiej w Jgdrzejowie, kt6re stanowi

zalqcmik do niniejszej uchwaly.

2. Zal4cznrk do uchwaly podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzgdouym Wojew6dztwa SwiEtokzyskiego.

s3.
Wykonanie uchwaly powierza siE Burmistrzowi Miasta JEdrzejowa.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

Przewodniczqcy Rady
Miejskiej w Jgdrzejowie

mgr Pawel $Iaflzkiewicz

s4.
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ZatqcznikNr 1 do Uchwaly Nr XXXIX/369/13

Rady Miejskiej w JEdrzejowie

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ w JQDRZEJOWIE

z dnia 29 sierpnia 2013 roku
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu uchwaly w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy

Jedrzej6w o nazwie ,,Skladowisko Odpad6w Komunalnych".

Na podstawie art. 16 ust. l, 3 i 4 ustawy z dnia 20lipca 2000r. o oglaszaniu akt6w normatywnych i niekt6rych
innych akt6w prawnych (Dz.U.z20ll r. Nr 197poz. ll72 zp6in. zm.) oglasza sip w zalqczniku do niniejszego
obwieszczenia jednolity tekst uchwaly w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy JEdrzej6w o nazwie
,,Skladowisko Odpad6w Komunalnych", z uwzglEdnieniem tekstu pierwotnego przyjgtego Uchwal4 Nr IX/78/99
Rady Miejskiej w JEdrzejowie z dnia25 maja 1999r, oraz zmian wprowadzonych:

1. Uchwat4Nr XLVII/435102 Rady Miejskiej w JEdrzejowie z dnia 27 czerwca2J|2r,

2. Uchwal4 Nr XXyll250ll2 Rady Miejskiej w Jgdrzejowie z dnia 29 listopada 2012r,

3. Uchwal4Nr XXXYlll/344/13 Rady Miejskiej w Jgdrzejowie z dnia28 czerwca 2013r.

Przewodnicz4cy Rady
Miejskiej w owle

mgr
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Zal4cznik nr 2 do Uchwaly Nr XXXIX/3 69l l3 Rady Miejskiej

w JEdrzejowie z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie

ogloszenia jednolitego tekstu uchwaly Nr IX/78/99 Rady

Miejskiej w Jpdrzejowie z dnia25 maja 1999 roku

Uchwala Nr IV78l99
Rady Miejskiej w Jqdrzejowie

z dnia 25 maja 1999 roku

w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu uchwaly w sprawie ufworzenia jednostki organizacyjnej gminy
J€drzej6w o nazwie ,,Skladowisko Odpad6w Komunalnych".

Na podstawie art. l8ust.2pkt 15 oraz art.40 ust.2 pkt 2i afi.4lust I ustawy zdnia 8 marca 1990r.
o samorz4dzie gminnym (Dz.U. z200lr. Nr 142 poz.l59l z p6Ln. zm.), w zwi4zku z art. 16 ust. 1,3 i 4 ustawy
z dnia 20 lipca 2000r. o oglaszaniu akt6w normatywnych i niekt6rych innych akt6w prawnych (Dz. U. z 20 I I r Nr
197 poz. ll72 z p6Zn. zm.) Rada Miejska w Jpdrzejowie uchwala co nastqpuje:

$ 1 .

l. Tworzy siEjednostke organizacyjna gminy Jqdrzej6w o nazwie,, Skladowisko Odpad6w Komunalnych".

2. Siedzib4jednostki okreSlonej w ust. I jest wieS Potok Maly.

s2.
I . Zadaniem jednostki jest:

l/ przyjmowanie odpad6w z terenu okreSlonego wPlanie gospodarki odpadami dla wojew6dztwa
Swiptokrzyskiego 2012 - 20 18.

2/ segregacja odpad6w.

s3.
Utworzonej jednostce nadaje siQ formq organizacyjn4jednostki budzetowej.

s4.
l. Jednostkp r.lyposaza siQ w nastqpuj4cy majqtek:

l/ sprzgt iurzqdzenia biurowe bEd4ce w u2ytkowaniu jednostki wedlug stanu na dzieri 30 czerwca
1999 roku ustalonego w inwentaryzacji maj4tku,

2l przekazanie skladnik6w maj4tkowych nast4pi na zasadach ustalonych migdzy Kierownikiem jednostki,
a Zarzqdem Miejskim w JEdrzejowie.

ss.
l. Utworzon4 jednostkq kieruje jej Kierownik na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza

Miasta J€drzejowa.

2. Kierownika jednostki zatrudnia Burmistrz Miasta JQdrzejowa po przeprowadzeniu konkursu.

s6.
Jednostka dziala na podstawie statutu stanowi4cego zal4cznik do niniejszej uchwaly.

$ 7 .
Wykonanie uchwaly porucza sig Burmistrzowi Miasta Jpdrzejowa.
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$ 8 .
Uchwala wchodzi w Zycie : dniem I lipca 1999r.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art 40 ust2 pkt 2 i art' 41 ust I ustawy z dnia

8 marca 1990r' o samorz4dzie gminnym (Dz' IJ' z 2001r' Nr 142 poz' l59l z p52n' zm;

organem wla(ciwym do uchwaleniauchwaly w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gm iny

Jgdrzej6w o nazwie ,,skladowisko Odpad6w Komunalnych" jest Rada Gminy Jqdrzej6w' Rada

Gminy JEdrzej6w uprawniona jest takze do oglaszania jednolitego tekstu uchwaly w formle

obwieszczenia zgodnie z art. 16 ust. 1, 3,.4 ustawy, z dnia 20 lipca 2000r' o oglaszaniu akt6w

normatyrvnych i niekt6rych innych akt6w prawnych (Dz'rJ'z201lr' Nr 197 poz' 1172zp62n'

zm.\

W zwi4Tku z poryzszym podjqcie uchwaly w sprawie oglaszania jednolitego tekstu

uchwaly w sprawie utwotzenia jednostki organizacyjnej gminy Jqdrzej6w o nazwie "Skladowisko

Odpad6w Komunalnych"jest zasadne'
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