UCHWAŁA NR 197/XIX/20
RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN
z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Ślesin Nr 100/XII/11 z dnia 20 października
2011 roku o likwidacji i przekształceniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ślesinie w jednoosobową
spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz powierzenia spółce wykonywania zadań własnych Gminy
Ślesin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f, h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 6, art. 9, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712 ze zm.), art. 16 ust. 1 i 5 oraz ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 51 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 w związku
z art. 56 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65), Rada
Miejska Gminy Ślesin uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Gminy Ślesin Nr 100/XII/11 z dnia 20 października 2011 roku w sprawie
likwidacji i przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ślesinie w jednoosobową spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością oraz powierzenia spółce wykonywania zadań własnych Gminy Ślesin, § 3 ust. 1 otrzymuje
brzmienie:
1. Powierza się spółce Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
wykonywanie zadań własnych Gminy Ślesin w zakresie:

᠆ gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, w tym zimowego i letniego
utrzymania dróg i chodników,

᠆ wywozu nieczystości stałych,
᠆ wywozu nieczystości płynnych,
᠆ wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania
czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

᠆ utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
᠆ konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego i drogowego,
᠆ prowadzenia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Paweł Bielicki
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 197/XIX/20
RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN
z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Ślesin Nr 100/XII/11 z dnia 20 października
2011 roku o likwidacji i przekształceniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ślesinie
w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz powierzenia spółce wykonywania
zadań własnych Gminy Ślesin
Do kompetencji rady gminy należy tworzenie, likwidacja i reorganizacja gminnych jednostek
organizacyjnych. Biorąc pod uwagę powyższe niniejszą uchwałę uznać należy za uzasadnioną.
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