
Uchwlla Nr loavrtl74,12010
RadY M kjrl'i.l w Ktllsa tri.
z dni. 26 lut€g! 2010 rcku

s sDr.*i.'mimt uchłity Nr x\ /?0/2004 Rldy viejlki.iw xaluśĄnig z dnil. 
24 kłicbi' 20& roko ł jpm* is u.bn .| €.i. ltafufu zlk|.du colpod'rki
Konultlrcj w K.tuszynte.

N3Dodśawie'rt.18ust'2pkt9lithslał?f dnia 8 maM i990 roku o sanoŹądzie
gminnyń /ietst Fdnolity Dz. U' Nr 142, poz' ] 59I z 200l I' z poźn. aimmi/ Rada Miejska
w Kałusz'nie WhmlĄ @ mtęIDje :

w statucie zjłłatlu cosDoda*i Komumbej w Kałuszynie' Śtrowiącyń falącaik do
@hwałv Ni xv,9,2oo4 Rady MĘskiej w Kałusz'Tie z dnia 24 kwićtnia 20M rcku w
ŚDńM; uchwal€nia gtatutu zarładu Gospodeki Konunalnej w Kałuszynie Ęrcwadfa się

l' c..ść tL c.|Ci?odaoia z'kl'du otŹyntrje bRni.óic .
.. tI' cele i admia zakład!.
zgl'lad qkonujeżdmja Ll4negninj Kaluś/yn w 4]..fli.

I gospodahtrPqzkeioweJ I gospod.aowmia |o|alań' u'!doq5mi'
2' dloŁ uLic. ńostós ipldców'
J $oJociągóq j apaE7en'a q vouę. ffi|iaqi' !.Uweia i ocf)wm|a ś(ie].óu

*onumńych' Ut:zynMia czysrości i poŹądku o@ rządzoń sfuilamych, *Ys}Tisk i
bi€szkodliwimia odpadów komunalnycb' zaopanenia w €nelgię c'eprną

4' aeleni eninn.j i zdńwień'''
Ź. w cżęści ItI. z.nądz.tri. i orgoniz.cj! pkt 8 i 9 otrżtnuj4 bmieni. :
.'s' s.ruriuĘ oĘmia( yj ną zajJadu' zs"d} o'ałeia jego \omóF( oĘmi/Ńyidy.h o'l

oodfia, (łnnosci, /atfŚobov.af(oł' UpBWlen. oopo$ied/ialno$ p'acoMikós
żak]adu okeśla €edmin olgmifaoiny' Regulein dgdjfacyjny atłidda d'tktoi

9. PńcoMicy zalładu są pń@Mikmi smorządoł'mi w roMieniu uŚląsr o
pńcownikach smoŹądo*ych'''

3. w czsści rv. G6pod&kl fmnsowa zaktadu :
r'oktl i 2 otrżymtrił buniĆoie:

.' zuuuaoo*"oiiroslm.tę6m9qąsedługeado\ftilo0)chJl. ?ał|adóq
buo4bkl(n' Podqawą go9poda fine.osej zakkdJ'e9 mcJ) plfu fńm.oł}
obejnujący pżychody, w tyń dotrcje z budżetu goiny' i{osfty i ime obciąŹenia' Ślm
&;!ów obńtowvch. m na.leżności j fobowiąfĄń na p@ząt€k i na koniec oke$ o@
Ńflicrcnia z budż€t€m gnuy.

2' Działa]ność zakładu ist fim$Wa z vllywów uyskiwnych 2 usfug śMadcfonyoh
prż zakIad oE z dotacji z budŹelu gniny'.,

2/dodai. l ic  ok| 5.9 ł bmi.niu:
5 M..akiŻAuaou s|fuoń nienie Lomln'|re cm,n) K!fus4n'
6' Zak]ad plmlje jat(o ł?lalę do budŹefu ńżnicę między sunĘlleowmych pPychodół.

powięks.nycn o pbnowey śan środłów obroto\)ch na Poaątćk okr! a suńą



9.

1,

3.

{2.

wykonmie u.hwały lowie@ się Bumistmwi KaIugyfu'

s3.
Uclwal. w.hodfi w życi. po upłnvie 14 dli od dni! o8]osaia w DzieMiku UŹędo*Ym
wojewódżtwa MeoPi€ckiego.

plmowmych *adatków' powiękgonyc! o Plflmy stan środków obrcto$'ch na

zaliczkow€ *Tłaty do budżefu nadł!żek śmdkóV obrclo{ach za}ładu są
!futaf}ł@e do budżetu sminy @ kMltal w l€minie ?0 dni po załończeniu
kłutału' a a Iv I|Mnał - aliczkowo' w teminie do dnia 20 grudnia roku

zaliczkow *?lary do budŹett erniny nadĘż€k śrcdków obrotorych z pierc
lŹy l$!ń.ry zakład .lokonuje w latin stosunla prccńtosam do faltycni€
osiągnięrych pŹychodó{ jaliiń pofoŚaje rccm planoMa $llata do rccznych
plmowfuych !Źycnodów' wpl.tę falicukołą 2 Iv kwaltal ustala się w s}$kości
s!łaty a lll kqlnal' z zasFćżniem pkt 9'
v leminie l5 dni od ztoŹenia rccznego spńwofdfuia finansowego /bi]ańŚ' zaklad
wpłat dÓ bldżetu cliny óżnicę nĘdzy fałty@ym a plmowmyó Śm€n śrcdków
obrctowch na konis rcku '

:kki


