UCHWAŁA NR LVI/847/18
RADY MIASTA MYSŁOWICE
z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr LXXVIII/1138/10 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) w związku z art. 40 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm)
Rada Miasta Mysłowice
uchwala:
§ 1. W załączniku do Uchwały nr LXXVIII/1138/10 Rady Miasta Mysłoowice z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach § 5 otrzymuje
brzmienie:
"§ 5
1. Przedmiotem działania MZGK jest wykonywanie zadań własnych w zakresie:
1) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi, a w szczególności:
a) administrowanie zasobami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi,
b) reprezentowanie miasta we wspólnotach mieszkaniowych,
c) administrowanie lokalami socjalnymi wynajętymi od innych administratorów,
d) prowadzenie inwestycji i remontów w mieszkaniowym zasobie miasta i lokalach użytkowych,
e) administrowanie lokalami mieszkalnymi oraz użytkowymi wynajętymi od innych osób,
2) zieleni miejskiej, zadrzewień i ciągów komunikacyjnych znajdujących się na terenach przyległych
do budynków komunalnych,
3) zaopatrzenia w energię cieplną,
4) zaopatrzenie

w energię

elektryczną,

gaz,

wodę

i odprowadzanie

ścieków

w zakresie

rozliczeń

w administrowanych zasobach,
5) utrzymania czystości i porządku.
2. Obszar działania MZGK obejmuje miasto Mysłowice."
§ 2. W pozostałym zakresie Uchwała nr LXXVII/1138/10 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach pozostaje bez zmian.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Mysłowice
Grzegorz Łukaszek
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