UCHWAŁA NR XLVI/327/2018
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. w majątek trwały
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U.
z 2017, poz. 827) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala co następuje:
§ 1. W celu realizacji zadań statutowych wyposaża się Zakład Usług Komunalnych wKsiążu Wlkp.
w majątek trwały zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik
do uchwały nr XLVI/327/2018
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 25 czerwca 2018 r.

Wykaz majątku trwałego:

Lp.

1.

Nazwa środka
trwałego
Sieć
wodociągowa

Lokalizacja

Charakterystyka

Rurociągi PEDH 100, PN 10, SDR 17:
- fi 225 x 13,4 mm dł. 588,65 m,
Książ Wlkp.,
- fi 110 x 6,6 mm dł. 2338,85 m,
Radoszkowo
- hydranty 20 szt.
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Wartość
netto

445 389,17 zł
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UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. w majątek
trwały
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994), do wyłącznej właściwości Rady gminy należy tworzenie, likwidacja
i reorganizacja przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz
wyposażenie ich w majątek.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U.
z 2017 r., poz.827) orany stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą tworzyć, łączyć,
przekształcać w inną formę organizacyjno-prawną i likwidować samorządowe zakłady budżetowe
zgodnie z przepisami ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.
W związku z zakończeniem inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy
Książ Wlkp. - do terenów inwestycyjnych w Radoszkowie Drugim oraz pod budownictwo
mieszkaniowe w Ksiązu Wlkp. - etap I" i jej odbiorem oraz w związku
z tym, że został w ich wyniku wytworzony majątek trwały wymieniony w załączniku do niniejszej
uchwały, należy wyposażyć Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. przy ul. Stacha Wichury
11 a w ww. majątek trwały w celu gospodarowania nim zgodnie z przeznaczeniem. Zatem podjęcie
ww. uchwały jest uzasadnione.

Id: 586C6024-9CFB-467E-8C2D-1140A1FBA2A4. Projekt

Strona 1

