
UCHWAŁA NR XIII/133/2015
RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Miejskich spółce
z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy Miasta Dębica

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt. 2, 3, 12, ust. 2, 
art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f, g, h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.), art. 2 i art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy 
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. nr 45, poz. 
236 z późn. zm.), przy uwzględnieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 26 lutego 
2014 r. nr 201/24/UE w sprawie zamówień publicznych, Rada Miejska w Dębicy uchwala co 
następuje :

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o Spółce należy przez to rozumieć Zakład Usług Miejskich 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2. 1. Powierza się Spółce wykonywanie zadań własnych Gminy Miasta Dębica na czas 
określony, tj. do dnia 31 grudnia 2016 r., w zakresie gospodarki komunalnej, utrzymania czystości 
i porządku w granicach administracyjnych Gminy Miasta Dębica oraz zapewnienia opieki bezdomnym 
zwierzętom oraz ich wyłapywania, obejmujących:

1) utrzymanie gminnych, wewnętrznych dróg i ulic, mostów, chodników, placów, terenów i działek 
drogowych,

2) utrzymanie czystości i porządku na terenach będących własnością i pozostających we władaniu 
Gminy Miasta Dębica, za wyjątkiem terenów gminnych przylegających do bloków będących 
w zarządzie Administracji Domów Mieszkalnych Sp. z o. o., Parku Miejskiego im. Władysława 
Skarbka – Borowskiego oraz terenów gminnych położonych na brzegu rzeki Wisłoki pomiędzy jej 
linią brzegową a wałem przeciwpowodziowym,

3) utrzymanie zadrzewień w pasach drogowych i na terenach należących do Gminy Miasta Dębica,

4) utrzymanie i eksploatację fontann na terenie Gminy Miasta Dębica,

5) zbieranie zwłok zwierząt padłych na terenie Gminy Miasta Dębica,

6) utrzymanie placów zabaw,

7) interwencyjne sprzątanie w miejscu wypadków,

8) utrzymanie obiektów małej architektury w tym studni gminnych,

9) utrzymanie „tymczasowego przytuliska dla bezdomnych psów” w Dębicy,

10) wyłapywanie bezdomnych psów i kotów z terenu gminy miasta Dębica.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, realizowane będą przez Spółkę w celu zaspokajania 
zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miasta Dębica.

§ 3. 1. Sposób wykonywania powierzonych zadań, o których mowa w § 2 ust. 1, określi umowa 
wykonawcza zawarta pomiędzy Gminą Miasta Dębica a Spółką.

2. Gmina Miasta Dębica oraz Spółka zawrą umowę wykonawczą, której okres obowiązywania 
rozpocznie się w dniu wejścia w życie uchwały, jednak nie wcześniej niż 01 stycznia 2016 r.
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3. Na potrzeby wykonania powierzonych zadań własnych Gminy Miasta Dębica, o których mowa 
w § 1 ust. 1, Spółka dokona stosownej zmiany umowy spółki oraz złoży wniosek o dokonanie wpisu 
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, do dnia wejścia w życie niniejszej 
uchwały.

4. Do podpisania umowy wykonawczej upoważnia się Burmistrza Miasta Dębica.

§ 4. Na zasadach określonych we właściwych przepisach, Spółka może podejmować inną 
działalność, nie spowoduje to uszczerbku dla podstawowego zadania Spółki. Jednocześnie usługi 
wykonywane w ramach zadań powierzonych, o których mowa w § 2 ust. 1, stanowić będą 
podstawowy przedmiot działalności Spółki.

§ 5. Spółka może wykonywać również obowiązkowe zadania własne innych gmin i powiatów 
z zakresu utrzymania porządku i czystości na ich terenie, powierzone Gminie Miasta Dębica przez te 
gminy lub powiaty, jeżeli będzie to wynikać z zawartych porozumień, których stroną będzie Gmina 
Miasta Dębica lub z zadań związku międzygminnego, którego członkiem będzie Gmina Miasta 
Dębica.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębicy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Dębicy

Szczepan Mroczek
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