UCHWAŁA NR XLIV/285/ 2014
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu Budżetowego o nazwie Zakład Usług
Komunalnych w Książu Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 2, art. 4 ust.1 pkt 1, art. 6 ust.1 ustawy
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 2011, nr 45, poz. 236) Rada
Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XIX/143/97 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 kwietnia
1997r. w sprawie utworzenia zakładu Budżetowego o nazwie Zakład Usług Komunalnych
w Książu Wlkp., zmienionej uchwałą nr IV/30/98 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29
grudnia 1998 r., uchwałą nr V/31/03 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 3 marca 2003 r.
oraz uchwałą nr XXIII/153/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 października
2012 r., wprowadza się następujące zmiany :
1/ § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie
,,ust.1. Przedmiotem działalności Zakładu jest wykonywanie zadań o charakterze
użyteczności publicznej dotyczących zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy
Książ Wlkp. w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, odbioru
i oczyszczania ścieków komunalnych, urządzeń sanitarnych, komunalnej gospodarki
mieszkaniowej oraz inwestycji i remontów'',
2/ załącznik nr 1 do uchwały, stanowiący ,,wykaz mienia gminnego'', otrzymuje brzmienie
zgodnie z treścią załącznika do niniejszej uchwały,
3/ w załączniku do uchwały stanowiącym Statut Zakładu Usług Komunalnych w Książu
Wlkp. w § 4 ust.1 pkt 6 otrzymuje brzmienie :
,,6/ współdziałanie z podmiotem monitorującym nieczynne wysypisko odpadów
komunalnych we Włościejewkach''.
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zgodnie z art. 136 w zw. z art. 243 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.), zarządzającym gminnym składowiskiem odpadów po dniu
23 stycznia 2014 r. nie może być jednostka sektora finansów publicznych. Gmina może
utworzyć podmiot nie będący taką jednostką w celu prowadzenia gminnego składowiska
odpadów lub powierzyć wykonywanie praw i obowiązków zarządzającego gminnym
składowiskiem odpadów podmiotowi nie będącemu jednostką sektora finansów publicznych
na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
(Dz. U z 2011 r. nr 45, poz. 236). Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. został
utworzony na podstawie uchwały nr XIX/143/97 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28
kwietnia 1997 r. w sprawie utworzenia zakładu Budżetowego o nazwie Zakład Usług
Komunalnych w Książu Wlkp. Jak wynika z treści i tytułu powołanej uchwały Zakład został
utworzony jako zakład budżetowy. W myśl art. 9 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 ze zm.) sektor finansów publicznych
tworzą m.in. samorządowe zakłady budżetowe. Oznacza to, że przedmiotem działalności
Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. funkcjonującego jako jednostki sektora
finansów publicznych - zakład budżetowy nie może być zgodnie z powołanym wyżej art. 136
ustawy o odpadach, objęte komunalne wysypisko odpadów komunalnych.
Dokonując zmiany uchwały pod kątem braku możliwości prowadzenia przez Zakład
Usług Komunalnych w Książu Wlkp. wysypiska odpadów komunalnych zaktualizowano
również wykaz majątku gminnego stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, biorąc pod uwagę
w szczególności fakt, iż część majątku objęta wykazem została zbyta bądź przekazana innym
gminnym jednostkom organizacyjnym .
Z powyższych względów podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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Wykaz majątku gminnego

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------grupa

nazwa środka trwałego

miejsce

rodzajowa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I

Budynek stacji wodociągowej

Konarzyce

II

Sieć wodociągowa z przyłączami

Konarzyce

II

Sieć wodociągowa z przyłączami

Kiełczyn-Kiełczynek

II

Sieć wodociągowa z przyłączami

Zaborowo

II

Zasiek na opał

II

Studnia głębinowa

Konarzyce-stacja wodociągowa

II

Ostojnik wód popłucznych

Konarzyce-stacja wodociągowa

II

Zbiornik retencyjny

II

Hydrofory

Konarzyce-stacja wodociągowa

II

Odżelaziacze

Konarzyce-stacja wodociągowa

00

Grunt pod budynkami i budowlami

Konarzyce-stacja wodociągowa

Konarzyce-stacja wodociągowa

