UCHWAŁA NR III/19/10
RADY MIASTA DZIAŁDOWO
z dnia 23 grudnia 2010r.
w sprawie zmiany nazwy i określenia zasad działania
zakładu budżetowego- Miejskiej Służby Drogowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001r. Nr 142,poz. 1591 ze zm.), art. 14i art.16 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr157, poz.1240 ze zm.).
uchwala się, co następuje:
§1
Zakład budżetowy „Miejska Służba Drogowa” z siedzibą w Działdowie przy ul. Wolności 2/4
otrzymuje nazwę „Samorządowy Zakład Budżetowy Miejska Służba Drogowa” z siedzibą w
Działdowie przy ul. Wolności 2/4.
§2
Przedmiotem działalności Samorządowego Zakładu Budżetowego są zadania własne jednostki
samorządu terytorialnego w zakresie:
1. dróg, ulic, mostów , placów oraz organizacji ruchu drogowego
2. zieleni gminnej i zadrzewień,

§3
1.Źródła przychodów własnych Samorządowego Zakładu Budżetowego stanowią dochody za
odpłatne wykonywanie usług.
2.Samorządowy Zakład Budżetowy może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w ustawie
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zm.)

§4
Zakład wyposażony jest w środki trwałe i majątek, którego wykaz zawiera ewidencja księgowa
Zakładu.
§5
Samorządowy Zakład Budżetowy prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w
ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
§6
Szczegółowy zakres czynności wykonywanych przez Samorządowy Zakład Budżetowy stanowi
załącznik do uchwały.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Marian ODACHOWSKI

Załącznik
do uchwały Nr III/19/10
Rady Miasta Działdowo
z dnia 23 grudnia 2010r.

ZAKRES DZIAŁANIA MIEJSKIEJ SŁUŻBY DROGOWEJ W DZIAŁDOWIE JAKO
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZGODNIE Z ART. 14 ufp z 2009 r,
W ZAKRESIE:

1.Dróg, ulic ,mostów,placów oraz organizacji ruchu drogowego:
-odśnieżanie dróg i chodników
-odśnieżanie alejek na terenach zielonych
-załadunek i wywóz śniegu z ulic
-udrażnianie kratek ściekowych na jezdniach
-oczyszczanie odstojników ulicznych
-oczyszczanie nawierzchni jezdni z piasku i zanieczyszczeń wraz z wywozem
-naprawa nawierzchni jezdni emulsjami i masą na zimno
-naprawa nawierzchni chodników
-profilowanie ulic nieutwardzonych wraz z nawożeniem materiału uzupełniającego
-wykonanie oznakowania poziomego i pionowego (wymiana znaków drogowych)
-przebudowa chodników
-budowa chodników nowych
-budowa ulic z kostki betonowej
-budowa zatok postojowych i parkingów
-montaż i naprawa barier zabezpieczających na chodnikach
2.Zieleń gminna i zadrzewienia
-cięcie drzew i krzewów(pielęgnacyjne, odmładzające, formujące, prześwietlające)
-wycinka drzew w poboczach jezdni i na terenach zielonych
-sadzenie nowych drzew
-cięcie traw
-sadzenie kwiatów
-utrzymanie czystości i utrzymanie zieleni w odpowiednim stanie.
Przewodniczący Rady
Marian ODACHOWSKI

