
UCHWAŁA NR IV/18/2015
RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie powierzenia spółce Zakładowi Usług Miejskich spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy Miasta Dębica z zakresu gminnych dróg, ulic, 

mostów, placów

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594
z późn. zm.), oraz 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.) Rada Miejska w Dębicy 
uchwala co następuje:

§ 1. 

Zważywszy, że: do zadań własnych Gminy należy, stosowanie do art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zaspokajanie potrzeb zbiorowych w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, 
placów oraz zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 45, poz. 236
z późn. zm.), organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają
o wyborze sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej oraz wysokości cen
i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za 
korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego:

1. Gmina Miasta Dębica powierza Spółce Zakład Usług Miejskich spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej w treści uchwały Spółką) wykonywanie zadania własnego 
Gminy Miasta Dębica z zakresu gminnych dróg, ulic mostów, placów, polegającego na:

1) wykonywaniu remontów dróg gruntowych,

2) wykonywaniu remontów chodników,

3) wykonywaniu robót ziemnych,

4) wykonywanie podbudów,

5) wykonywaniu remontów infrastruktury odwadniającej ulice,

6) wykonywaniu remontów nawierzchni bitumicznych,

7) pełnieniu dyżurów komunalnych. na czas określony, tj. do dnia 31 grudnia 2015 r.

2. Powierzone zadanie, o którym mowa w ust. 1, będzie realizowane przez Spółkę w celu zaspokajania 
zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miasta Dębica i ma charakter usługi publicznej, świadczonej 
w ogólnym interesie gospodarczym.

§ 2. 

1. Sposób wykonywania powierzonego zadania własnego Gminy Miasta Dębica, o którym mowa w § 1 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.

3. Na potrzeby wykonania powierzonego zadania własnego Gminy Miasta Dębica, o którym 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.

Id: 7F0ED36B-0545-43A1-9B3E-E27641725209. Podpisany Strona 1



§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębica, który wyda stosowne Zarządzenie.

§ 4. 

1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

2. Uchwała wchodzi w życie 7 dni od dnia jej podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Dębicy

Szczepan Mroczek
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