ZARZĄDZENIE NR SP.0050.2.254.2011
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 24 czerwca 2011 r.

zmieniające Zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006
roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej
Spółce z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących
w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym
prawem rzeczowym-użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz
jednoosobowej spółki Miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej Spółka z o.o. z późniejszymi zmianami.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
w związku z uchwałą Nr 60/VI/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.01.2007 roku
w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ruda
Śląska w latach 2007-2011,

zarządza się, co następuje:

§ 1. Nadać nową treść pkt 2 w § 6 ust. 1 Zarządzenia w następującym brzmieniu:
„2) Należności:
a) z czynszów za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże,
b) z opłat za reklamy,
c) z opłat za dzierżawę,
d) z opłat za media i świadczone usługi komunalne,
e) z zaległości czynszowych z budynków określonych w Załącznikach numer 1, 3, 4, 5
i 7 do Zarządzenia powstałych po 31.12.1998 roku (nie dotyczy to garaży
stanowiących własność osób fizycznych),
f) z zaległości czynszowych z budynków stanowiących własność osób fizycznych
określonych

w

Załącznikach

numer

2

i

5

do

Zarządzenia

powstałych

po 31.12.1998 roku, a nie wyegzekwowanych od najemców do dnia 31.08.2010 roku
stanowią dochód Miasta Ruda Śląska i wpłacane będą na rachunek bankowy pomocniczy
MPGM Sp. z o.o. o numerze 58 1370 1213 0000 1706 4943 1300 i przekazywane będą
poprzez stałe zlecenie ze zmienną kwotą na rachunek bankowy wskazany przez Miasto

Ruda Śląska. Wszelkie prowizje i koszty bankowe związane z operacjami pomiędzy
bankami ponosi MPGM Sp. z o.o.”

§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta Ruda
Śląska z dnia 06.02.2006 roku z późniejszymi zmianami pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Spraw Lokalowych.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzyć Zastępcy Prezydenta Miasta
ds. gospodarki nieruchomościami.

§

5.

Zarządzenie

wchodzi

w

życie

z

dniem

podjęcia

od 01.09.2010 roku.

PREZYDENT MIASTA
Grażyna Dziedzic

z

mocą

obowiązującą

