UCHWAŁA NR X/98/94
Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 grudnia 1994 r.
w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Zarząd Budynków Komunalnych" w
Krakowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
terytorialnym /Dz. U. Nr 16 poz. 95, Nr 32 poz. 191, Nr 34 poz. 199, Nr 43 poz. 253, Nr 89
poz. 518, z 1991 r. Nr 4 poz. 18, Nr 110 poz. 473, z 1992 r. Nr 85 poz. 428, Nr 100 poz. 499,
z 1993 r. Nr 17 poz. 78 i z 1994 r. Nr 122 poz. 593/, art. 16 i art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 2
lipca 1993 r. - Prawo Budżetowe /tekst jednolity Dz. U. Nr 72 poz. 344/ i z par. 22 ust. 3
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r. w sprawie zakładów budżetowych
/Dz. U. Nr 42 poz. 183/ - Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Tworzy się zakład budżetowy pod nazwą Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie z
siedzibą w Krakowie, z dniem 1 stycznia 1995 r.
2. Do zadań zakładu należy wykonywanie zwykłego zarządu budynkami komunalnymi
Gminy Miasta Krakowa, a w szczególności zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie
administracji zasobami, nadzór nad eksploatacją budynków, wnętrz osiedlowych i terenów
przynależnych oraz realizacja remontów, konserwacji i napraw w zasobach mieszkaniowych.
3. Zakład rozlicza się z budżetem Miasta Krakowa - dz. 74 - "Gospodarka mieszkaniowa oraz
niematerialne usługi komunalne", rozdz. 7421 - "Różne jednostki obsługi gospodarki
mieszkaniowej i komunalnej".
§ 2.
1. Przychody Zarządu Budynków Komunalnych stanowią wpływy z czynszów z lokali
użytkowych, dotacji z budżetu i inne wpływy.
2. Kosztami Zarządu Budynków Komunalnych są:
- koszty administrowania budynkami przez spółki,
- koszty remontów bieżących i awarii,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych.
§ 3.
Wyposaża się Zakład w środki obrotowe w wysokości 4 mld. zł, które są zabezpieczone w
budżecie Miasta Krakowa na 1995 r. dz.74 rozdz.7421 § 47.
§ 4.
Zakres działania, organizację i zasady funkcjonowania Zarządu Budynków Komunalnych
określa Statut uchwalony przez Zarząd Miasta Krakowa.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Krakowa.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1995 r.
Przewodniczący Rady
Stanisław HANDZLIK

