RADA MIEJSKA
WL Olsztynie

UCHWAŁA
Hr XIII/144/91
Rady
Miejskiej w Olsztynie
z dnia 25 września 1991r.

w sprawie utworzenia zakładu budżetowego ? Miejska Administracja
Budynków Komunalnych w Olsztynie.
Ha podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit."i" z dnia 8.03*t990r*
@ samorządzie terytorialnym /Da.U. Hr 16,pos«95/ i §2 ust.1 rozporzą
dzenia Ministra Finansów z dnia 3.05.1991r. w sprawie zakładów
budżetowych /Dz.U. Hr 42,poz.183/ Rada Miejska w Olsztynie uchwala,
©o następuje:

§, 1
Tworzy się z dniem 31» 10.1991.r. zakład budżetowy © nazwie "Miejska
Administracja Budynków Komunalnych w Olsztynie" z siedzibą w
Olsztynie, zwany dalej Zakładem.
§ 2
Podstawą prawną działania Zakładu jest rozporządzenie Ministra
Finansów % dala 8.05.1931r. w sprawie zakładów budżetowych /Dz.U.Hr 4î
poz®183/«

§ 3
Przedmiotem działalności Zakładu jest administrowanie miejskimi
zasobami komunalnych budynków i lokali mieszkalnych i użytkowych ©raz
przyległymi terenami przydomowymi i osiedlowymi,jak też innymi
budynkami w systemie zleceniowym, a ponadto cmentarzami komunalnymi.
§■ 4

1. Zakład przejmuje:
a/ budynk* administracyjny "A" przy ul.Knesały 3/5, budynki admini
stracyjne ZGM OWP ©raz /DM łącznie z zapleczami technicznymi,
b/ wszystkie administrowane dotychczas przez ZGM OWP i PGM
budynki i lokale,
©/ cmentarze przy ul.Poprzecznej i w Dywitach,
d/ obszary działania ZGM OWP i ADM,całeśó zadań statutowych,
należności i zobowiązań oraz składników majątkowych ZGM OWP i
PGM w części dotyczącej gospodarki mieszkaniowej,
e/ urządzenia biurowe i dokumentację dot.pionu gospodarki mieszka
niowej i cmentarnietwa będące w posiadaniu ZGM OWP, ADM oraz
komórek funkcjonalnych PGM tj®eksploatacji i pogotowia techni
cznego, ekonomicznego i płac,organizacji i zarządzania,finansowe
go, księgowego, informa tyki, technicznego, techniki sanitarnej
/stanowisk© d/s utrzymania cmentarzy/®

- 2 2o Praeewnicy Z (HI OWP oraz PGM związani z pion« mieszkaniowym i
31.10.1991r. pracownikami
«tają się z dni
cmentarnietw
Zakłada.

I 5
1. Źródłami przychodów Zakładu są czynsze i opłaty za lokale
mieszkalne i użytkowe oraz za miejsca na cmentarzach.
2. Dochody przeznaczone są na finansowanie działalności Zakładu.
3. Zakład rozlicza się z budżetem miejskim * "Dział 70: Gospodarka
komunalna"•
4. Zakład przejmują należne środki obrotowe z ZGM OWP i PGM.
i 6
Dyrektor Zakładu w terminie do 15.1t.1931r. opracuje 1 przedłoży
Zarządowi Miasta de zatwierdzenia regulamin organizacyjny Zakładu.

$ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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