
Uchwała nr XVI/156/91 

z dnia 29 lipca 1991 

W sprawie: wyboru organizacyjno - prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej 

wykonywanej dotychczas przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Eksploatacji Urządzeń 

Komunalnych w Szczecinie. 

Na podstawie: art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - przepisy wprowadzające ustawę o 

samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 32 poz. 191, 

Nr 43 poz. 25 Nr 92 poz. 541 i z 1991 r. Nr 34 poz. 151/ i § 2 ust. 1 w związku z § 12 pkt 1 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r. w sprawie zakładów budżetowych 

/Dz. U. Nr 42 poz. 183/ 

Rada Miejska w Szczecinie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Przekształca się Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Eksploatacji Urządzeń Komunalnych w 

Szczecinie w zakład budżetowy o nazwie: Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych w 

Szczecinie, zwany dalej zakładem. 

§ 2. 

Przedmiotem działalności zakładu będzie odpłatne świadczenie usług w zakresie:  

1. Prowadzenia w imieniu Zarządu Miasta polityki dotyczącej:  

 kompleksowej regulacji stosunków wodnych, urządzeń melioracyjnych /cieków 

melioracyjnych, rowów przydrożnych, zbiorników wodnych itp./ na terenie m. 

Szczecina łącznie z obszarami rolniczymi i lasami komunalnymi,  

 zabezpieczenia przeciwpowodziowego m. Szczecina wraz z prowadzeniem magazynu 

sprzętu i materiałów Miejskiego Komitetu Przeciwpowodziowego i organizację akcji 

p/powodziowej w miarę potrzeb.  

1. Eksploatacji, konserwacji i remontów:  

a. pomników,  

b. nabrzeży miejskich,  

c. kąpielisk miejskich oraz basenów osiedlowych,  

d. amfiteatru,  

e. basenów przeciwpożarowych,  

f. fontann miejskich,  

g. słupów ogłoszeniowych.  

3. Sprzedaż kruszyw budowlanych i piasku.  

§ 3. 

1. Zakład rozliczać się będzie z budżetem miasta Szczecina.  



2. Źródłem przychodów Zakładu będą opłaty za jego usługi.  

3. Z przychodów finansowana będzie jego działalność eksploatacyjny, remonty i 

inwestycje. Nadwyżki przychodów nad rozchodami przekazywane będą do budżetu 

miasta.  

4. Zakład wyposażony będzie w środki obrotowe /zapasy, należności i roszczenia, środki 

pieniężne/ według stanu na dzień 31 lipca 1991 r.  

§ 4. 

Załącznikiem do niniejszej uchwały jest statut zakładu. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1991 r. 

 


