
UCHWALA NR 111/13/2014 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


z dnia 30 grudnia 2014 r. 


w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Miasta 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dn ia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 
594 z późno zm.) oraz art . 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 20 11 r., 
Nr 45, poz. 236), uchwala się, co następuje : 

§ l. l . Powierza się Burmistrzowi Miasta upoważnienie do stanowien ia o wysokości cen i opiat albo o sposobie 
ustalania cen i opiat za usługi komunalne o charakterze użytecznośc i publicznej oraz za korzystanie z obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki na podstawie art. 4 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236). 

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. I, nie dotyczy sytuacji, w których przepisy szczególne regulują 

sposób stanowienia o wysokości cen i opiat albo o sposobie ustalania cen i opłat za uslugi komunalne. 

§ 2. Traci moc uchwala nr X/71/2007 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 15 czerwca 2007 r. 
w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Makowa Mazowieckiego uprawni eń do ustalania cen i opłat za 
korzystanie ze sprzętu pływającego. 

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza s i ę Burmistrzowi Miasta. 

§ 4. Uchwała wchodzi w źycie z dniem podjęcia . 

Przewodniczący Rady 
__--~Miejsk iej 

~ --:::>-~ 
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UZASADNIENIE 


DO UCHWAŁY NR IW13/2014 


RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


z dnia 30 grudnia 20 14 r. 


w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Miasta 


Rada Miejska w Makowie Mazowieckim postanawia scedować na organ wykonawczy, 

swoje ustawowe kompetencje w zakresie stanowienia o wysokości cen i op/at albo o sposobie 

ustalania cen i op/at za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za 

korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki. 

Przyjęcie takiego rozwiązania zgodne jest z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o 

gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236). Nadto upoważnienie przekazane 

organowi wykonawczemu jst - Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki, wpłynie na sprawniejsze 

zarządzanie mieniem komunalnym w zakresie podejmowania bieżących decyzji operacyjnych. 

Proponowaną uchwałą uchyla się jednocześnie uchwałę nr X/71/2007 Rady Miejskiej w 

Makowie Mazowieckim z dnia 15 czerwca 2007 r., która powierzala Burmistrzowi Miasta Makowa 

Mazowieckiego uprawnienia do ustalania cen i op/at za korzystanie jedynie ze sprzętu 

pływającego. Nowa uchwała rozszerza uprawnienia Burmistrza w zakresie stanowienia o 

wysokości cen i op/at albo o sposobie ustalania cen i op/at za wszystkie usługi komunalne o 

charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z wszystkich obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki, z wyłączeniem sytuacji, w których przepisy 

szczególne regulują sposób stanowienia o wysokości cen i op/at albo o sposobie ustalania cen i 

opłat za usługi komunalne. 

Podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 
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