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UCHWAŁA NR XIX/206/2020 

RADY MIASTA BOLESŁAWIEC 

 

z dnia 20 maja  2020 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/337/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 22 lutego 2017 r. 

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach  publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020; Dz. U. z 2020 r. poz. 284 i 374) 

 

Rada Miasta Bolesławiec uchwala co następuje: 

 

§ 1. W uchwale nr XXXIII/337/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie nadania 

statutu Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu, wprowadza się następujące 

zmiany:  

1) w § 7: 

 a) ust. 6 uchyla się, 

 b) ust. 7 uchyla się, 

 c) ust. 12 uchyla się; 

 

2) § 8 otrzymuje brzmienie: 

„§ 8. W zakresie gospodarki komunalnej, w części dotyczącej zarządzania i administrowania 

cmentarzem komunalnym, do zadań należy: 

1) prowadzenie ksiąg cmentarnych, 

2) gospodarowanie miejscami grzebalnymi, 

3) zarządzanie obiektami zlokalizowanymi na terenie cmentarza, 

4) prowadzenie bieżącej ewidencji pochówków i miejsc rezerwowych, 

5) nadzorowanie prac firm usługowych (pogrzebowych, zakładów kamieniarskich), 

6) pobieranie opłat zgodnie z zarządzeniem prezydenta miasta w sprawie cennika opłat za usługi 

cmentarne oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń znajdujących się na cmentarzu, 

7) prowadzenie ewidencji pobranych opłat zgodnie z zarządzeniem prezydenta miasta w sprawie cennika 

opłat za usługi cmentarne oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń znajdujących się na cmentarzu, 

8) utrzymywanie czystości na terenie cmentarza oraz na terenach przyległych do cmentarza, 

9) utrzymywanie we  właściwym stanie technicznym pomieszczeń kaplicy cmentarnej i znajdujących się 

w niej urządzeń, punktów czerpania wody, ogrodzeń cmentarza, dróg, ciągów komunikacyjnych 

i miejsc parkingowych, 

10) pielęgnacji drzew i krzewów.”. 

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej 

Bolesławiec i działa m.in. w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z jej zapisami 

jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nie posiadają osobowości prawnej, pokrywają swoje 

wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek budżetu gminy. Jednostka 

budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot 

działalności. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany 

dalej "planem finansowym jednostki budżetowej".  

Zmiana ma na celu dostosowanie statutu MZGM do jego aktualnego przedmiotu działalności. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Jarosław Kowalski 
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