ZARZĄDZENIE NR SP.PM.0151-2122/10
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 6 grudnia 2010 r.

w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta z dnia 5.10.2010r. nr 1184/LXXI/2010r.o
powołaniu jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Gminny
Zakład Usług Pomocniczych spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz § 4 uchwały
Rady Miasta z dnia 5.10.2010r. nr 1184/LXXI/2010r. o powołaniu jednoosobowej spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Gminny Zakład Usług Pomocniczych spółka
z o.o. w Rudzie Śląskiej

zarządza się, co następuje :

§ 1 1.W celu zabezpieczenia ciągłości usług pomocniczych świadczonych dotychczas
przez likwidowane Gospodarstwo Pomocnicze na rzecz Miasta Ruda Śląska oraz innych
jednostek gminnych na podstawie zawartych umów i umoŜliwienia kontynuowania tej
działalności przez nowoutworzoną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod
firmą Gminny Zakład Usług Pomocniczych spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej powołaną cyt.
wyŜej uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska wyraŜam zgodę na wstąpienie przez tą spółkę
z dniem 1.1.2011r. do tych umów w miejsce zlikwidowanego Gospodarstwa Pomocniczego
i kontynuowanie zleconych zadań .
2.

Przejęcie zadań wynikających z umów, o których mowa w § 1 p.1 nastąpi drogą

odpowiednich porozumień pomiędzy zainteresowanymi stronami.

§2

Do czasu wniesienia przez Gminę Ruda Śląska majątku Gospodarstwa

Pomocniczego aportem na rzecz

Gminnego

Zakładu Usług Pomocniczych spółki z o.o.

w Rudzie Śląskiej wyraŜam zgodę na jego przekazanie spółce do nieodpłatnego uŜywania
na

warunkach

określonych

w

umowach

uŜyczenia

zawartych

z

Gospodarstwem

Pomocniczym, które winny ulec przejęciu w drodze odpowiednich porozumień pomiędzy
zainteresowanymi stronami.

§3

1. WyraŜam zgodę na przekazanie z dniem 1.1.2011r. do

nieodpłatnego

uŜywania samochód m-ki Ford Transit na rzecz Gminnego Zakładu Usług Pomocniczych
spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej.
2. Z dniem 1.1.2011r. traci moc zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia
15.3.2010r. nr SP .PM. 0151-1743/10 w sprawie przekazania do uŜywania samochód m-ki
Ford Transit na rzecz Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska .

§4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzyć zastępcy Prezydenta Miasta

Ruda Śląska d.s. oświaty, sportu, zdrowia i spraw społecznych.

§5 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Stania

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr SP.PM.0151-2122/10
Prezydenta Miasta Ruda Śląska
z dnia 6 grudnia 2010 r.

Wykaz umów na świadczenie usług na rzecz Miasta Ruda Śląska
1. Umowa na wykonanie usługi polegającej na oczyszczaniu z graffiti elewacji
budynków stanowiących własność Miasta Ruda Śląska nr UM/960/AZ/19/WB-W/2009
z dnia 25.5.09r.
2. Umowa z dnia 29.12.2006r. nr SA 342-247/06 wraz z aneksem nr 1,2,4,5,6,7 na
wykonanie czynności w zakresie sprzątania obiektów Urzędu Miasta Ruda Śląska .
3. Umowa na sprzedaŜ posiłków profilaktycznych dla funkcjonariuszy StraŜy
Miejskiej w Rudzie Śląskiej nr PSO 3028-3-8/10 z dnia 20.10.2010r.
4. Umowa z dnia 8.08.2007r. nr PD 342/187/2007 na wykonanie teczek na listy
gratulacyjne wg doraźnych potrzeb Zamawiającego.

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Stania

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr SP.PM.0151-2122/10
Prezydenta Miasta Ruda Śląska
z dnia 6 grudnia 2010 r.

Wykaz umów uŜyczenia mienia :
1. umowa uŜyczenia pomieszczeń o pow. 112,77m /2/ mieszczących się w budynku Urzędu
Miasta Pl. Jana Pawła II 6 wraz z wyposaŜeniem , z przeznaczeniem na działalność
gastronomiczną głównie dla potrzeb pracowników i klientów Urzędu Miasta , nr SD 426/09
z dnia 2.12.09r. aneks nr 1 z 17.3.2010r.
2. umowa uŜyczenia agregatu prądotwórczego Honda ECT 7000 GV nr SD 318/09 z dnia
30.7.09r.
3. umowa uŜyczenia urządzenia Tornado ACS 35 do czyszczenia elewacji budynków ,
nr SD 139/09 z dnia 27.09.2009r.
4. umowa uŜyczenia samochodu m-ki Renault Master Maxi C65A z dnia 27.09.2006r.
GP 342-7/P/06.

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Stania

