
Projekt

z dnia  4 września 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR VIII.97.2019
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 18 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Białej - jednoosobowej 
Spółce Gminy Biała z o.o. prowadzenia zadań własnych gminy Biała

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 i 1309) i art. 2 i art.4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 712 i 492)uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXXIII.379.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24 października 2014 roku w sprawie 
powierzenia Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Białej - jednoosobowej Spółce gminy Biała z o.o. prowadzenia 
zadań własnych gminy Biała § 1 otrzymuje  brzmienie  :

"§ 1 Powierza się spółce Wodociągi i Kanalizacja w Białej Spółka z o.o. wykonywanie zadań własnych Gminy 
Biała z zakresu gospodarki komunalnej polegające na :

1) prowadzeniu cmentarza komunalnego w Białej przy ul. Ogrodowej,

2) letnim utrzymaniu gminnych dróg, chodników, placów zabaw oraz zieleni,

3) wywozie nieczystości stałych z budynków gminnych niezamieszkałych, przystanków komunikacji publicznej 
oraz placów zabaw dla dzieci,

4) zimowym utrzymaniu dróg gminnych,

5) technicznej obsłudze stałej budynków komunalnych ( mieszkalnych) oraz lokali użytkowych na terenie Gminy 
Biała."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 3. Uchwala wchodzi w życie od dnia 1 października 2019 r. 
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UZASADNIENIE

W maju 2017 roku gmina Biała złożyła wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 05.02. Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi

na realizację inwestycji pn. "Budowa oraz przebudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Biała". Projekt ten zakwalifikował się do

dofinansowania i podpisano umowę o dofinansowanie nr RPOP.05.02.00-16-0004/17. Zgodnie z

wymogami programu operatorem tj. jednostką prowadzącą PSZOK może być gmina lub jej jednostka

budżetowa. Z uwagi, iż gmina Biała nie posiada jednostki budżetowej która mogła by prowadzić taki

obiekt, gmina złożyła oświadczenie iż operatorem będzie Urząd Miejski w Białej. Takie działanie

poprzedzone zostanie wprowadzeniem odpowiednich zmian do regulaminów.

Uchwałą nr XXXIII.379.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24 października 2014 roku w sprawie

powierzenia Spółce wodociągi i Kanalizacja w Białej - jednoosobowej Spółce gminy Biała z o.o.

prowadzenia zadań własnych gminy Biała, zadanie prowadzenia PSZOK przy ul. Lipowej przekazane

zostało Spółce WiK i jest dotychczas przez nią realizowane na mocy zawieranych corocznie umów. Z

uwagi na zakończenie prac budowlanych i planowanie uruchomienie przebudowanego PSZOK prz ul.

Lipowej w październiku br. zachodzi konieczność wprowadzenia zamian w uchwale Rady Miejskiej poprzez

wykreślenie pkt. 4 w § 1 mówiącego właśnie o PSZOK. Pozostałe zadania pozostają bez zmian i nadal

będą obsługiwane przez WiK.

Podjecie niniejszej uchwały jest niezbędne i pozwoli na wypełnienie założeń z wniosku i umowy o

dofinansowanie .

Sporządził :Aleksandra Sokołowska

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych

Powyższy projekt uchwały został:
1) pozytywnie zaopiniowany co do zgodności z prawem przez radcę Prawnego tutejszego Urzędu;

2) pozytywnie zaopiniowany co do skutków finansowych przez Skarbnika Gminy;

3) zaakceptowany przez Burmistrza Białej.

Zaopiniowany i zaakceptowany oryginał projektu uchwały
znajduje się na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej
w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej.
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