UCHWAŁA NR XLI/392/96
Rady Miasta Krakowa
z dnia 24 stycznia 1996 r.
o zmianie uchwały 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, z 1994 r. Nr 122 poz. 593 oraz z 1995 r. Nr 74 poz. 368 i Nr 124 poz.
601/ i z § 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.
W uchwale Nr X/98/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie
utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Zarząd Budynków Komunalnych" wprowadza
się następujące zmiany:
1. Uchyla się w całości treść ust. 2 w § 1, a w jej miejsce wprowadza się nową treść w
brzmieniu:
"Do zadań zakładu należy:
a/ wykonywanie zwykłego zarządu budynkami komunalnymi Gminy Miasta Krakowa oraz
budynkami stanowiącymi własność lub współwłasność osób nieznanych z miejsca pobytu lub
osób nie wyrażających woli prowadzenia zarządu we własnym zakresie,
b/ zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie administracji zasobami, nadzór nad
eksploatacją budynków, wnętrz osiedlowych i terenów przy- należnych, realizacja inwestycji
w zakresie mieszkalnictwa wykonywanych siłami własnymi lub w drodze zlecenia
(powiernictwo inwestorskie), oraz realizacja remontów, konserwacji i napraw w zasobach
mieszkaniowych Gminy Miasta Krakowa."
2. § 2. ust. 1 powołanej uchwały po słowach "z czynszów z lokali" dopisuje się słowo
"mieszkalnych" po dopisanym słowie wstawia się przecinek.
3. W § 2. ust. 2 dopisuje się dodatkową pozycję "- koszty inwestycji mieszkaniowych".
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1996 r.
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