
 

 

UCHWAŁA NR XIV/202/2019 

RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 

z dnia 11 września 2019 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/537/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22.05.2013 r. 

w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego p.n.: „Miejski Zakład Gospodarowania 

Odpadami” w celu utworzenia jednostki budżetowej p.n.: „Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami" 

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

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.869 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta: 

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej 

uchwala: 

§ 1. W załączniku nr 1  do Uchwały Nr XXVI/537/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 

22.05.2013 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego p.n.: „Miejski Zakład 

Gospodarowania Odpadami” w celu utworzenia jednostki budżetowej p.n.: „Miejski Zakład Gospodarowania 

Odpadami" (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 3941 z późn. zm.), wprowadzić następujące zmiany: 

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami zwany dalej „MZGO” jest jednostką budżetową 

Gminy Dąbrowa Górnicza podporządkowaną Prezydentowi Miasta, działającą na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: 

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., 

poz. 869 z późn. zm.); 

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., 

poz. 506 z późn. zm.); 

- ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., 

poz. 712 z późn. zm.); 

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. 

poz. 701 z późn. zm.); 

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 

z 2019 r., poz.1396 z późn. zm.); 

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1282.); 

- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.); 
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- niniejszego statutu.”; 

2) § 3 ust. 13 otrzymuje brzmienie: 

„13. W czasie nieobecności Dyrektora, MZGO kieruje Zastępca Dyrektora.”; 

3) w § 3 po ust. 13 dodaje się ust. 13a, 13b i 13c w brzmieniu: 

„13a. W razie nieobecności Dyrektora i Zastępcy Dyrektora, MZGO kieruje upoważniony przez 

Dyrektora pracownik. 

13b. W przypadku braku obsady stanowiska Dyrektora do czasu jego zatrudnienia MZGO kieruje 

Zastępca Dyrektora. 

13c. W przypadku określonym w ust. 13b w razie nieobecności Zastępcy Dyrektora MZGO kieruje 

upoważniony przez niego pracownik.”; 

4) § 6 ust. 1 pkt 1) i 2) otrzymuje brzmienie: 

„1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. 

zm.). 

2) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.        
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