UCHWAŁA NR 74.XI.2011
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY
z dnia 19 kwietnia 2011 r.
w sprawie połączenia Zakładów Gospodarki Lokalowej: „Północ” i „Południe” w Jeleniej Górze.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U.
z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Łączy się z dniem 1 lipca 2011 r. Zakład Gospodarki Lokalowej „Północ” z siedzibą w Jeleniej Górze przy
ul. Piłsudskiego nr 34 z Zakładem Gospodarki Lokalowej „Południe” z siedzibą w Jeleniej Górze przy pl.
Piastowskim nr 2a w jeden samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Piłsudskiego 34, zwany dalej „Zakładem”.
§ 2. 1. Zakład będzie obejmować swoim działaniem teren Miasta Jelenia Góra. 2. Zakład może wykonywać
zadania miasta poza terenem Miasta Jelenia Góra. 3. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach
określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych. 4. Zakład działa na podstawie statutu nadanego odrębną
uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry.
§ 3. 1. Zakład wykonuje zadania własne gminy w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania
lokalami użytkowymi.2. Przedmiotem działalności Zakładu może być wykonywanie innych zleconych zadań
własnych gminy w zakresie:a) dróg, ulic i placów,b) utrzymywania czystości i porządku oraz urządzeń
sanitarnych,c) targowisk i hal targowych,d) zieleni miejskiej i zadrzewień,e) utrzymywania przystanków
komunikacji publicznej,f) utrzymywania terenów rekreacyjnych,g) cmentarzy.
§ 4. 1. Zakład jest następcą prawnym łączonych zakładów budżetowych. 2. Do pracowników łączonych
zakładów budżetowych ma zastosowanie art. 23’ Kodeksu pracy. 3. Zakład przejmuje mienie Zakładów
Gospodarki Lokalowej „Północ” i „Południe” w Jeleniej Górze i gospodaruje nim. 4. Zakład przejmuje wszelkie
zobowiązania i należności oraz prawa i obowiązki Zakładów Gospodarki Lokalowej „Północ” i „Południe”
w Jeleniej Górze.
§ 5. 1. Zakładem kieruje dyrektor zatrudniony przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry. 2. Strukturę
organizacyjną Zakładu określa Regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora Zakładu i zatwierdzony przez
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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