PREDDENT MIASTA
RUDA 8LASKA

ZARZADZENIE NR S?-00s-0.

a. 3 56

k

5

PREZYDENTA MIASTA RUDA SLASKA
z dnia

2 9. LIS. 2019

zmieniajAce zarzadzenie Nr SP.0050.2.360.2016 Prezydenta Miasta Ruda SI4ska
z dnia 29.07.2016 r. w sprawie okreMenia zasad sptaty zadtuienia za korzystanie z lokali
stanowi.kcych mieszkaniowy zasob Gminy Miasta Ruda Sl4ska w formie swiadczenia zastgpczego
z poin. zm.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzgdzie gminnym
(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z poin. zm.),
zarzqdza sic, co nastgpuje:
S 1. W zarzkdzeniu nr SP.0050.2.360.2016 Prezydenta Miasta Ruda Slaska z dnia 29 lipca
2016 roku w sprawie okr8lenia zasad sptaty zadtu2enia za korzystanie z lokali stanowiqcych
mieszkaniowy zas613 Gminy Miasta Ruda Sla.ska w formie iwiadczenia zastgpczego z poin. zm.
wprowadzic zmiang polegajgca. na tym, ±e:

1. Zatacznik nr 1 do zarzadzenia otrzymuje brzmienie:
Lp.
1

2

Rodzaj prac

Przyktadowe czynnoki

PRACE
PORZkDKOWE

PRACE
OGRODNICZE

stawka

sprzqtanie gminnych terenow (powierzchni
zewngtrznych, takich jak chodniki, place, itp.)

17,00 zt/h
za 1000 m2

2)

utrzymanie zimowe chodnik6w, plac6w, parkingow
miejskich, komunalnych - jako uzupetnienie czynnoki
prowadzonych przez firmy specjalistyczne

17,00 zt/h

3)

sprza.tanie budynkow (w tym piwnic, strychow, lokali
po eksmisjach, pomieszczeri biurowych,
magazynowych, itp.)

17,00 zt/h

4)

czyszczenie stupow, tablic ogtoszeniowych itp.

5)

inne

1)

wysadzanie kwiatow, krzewow i innych rcAlin,

2)

dbanie o zielen urzaslzona, na terenie miasta oraz
kwiatow umieszczonych w donicach i pojemnikach
statych lub przenonych

3)

odchwaszczanie i porzadkowanie terenow zielonych

4)

grabienie liki

5)

formowanie i pielggnacja drzew, krzewow, koszenie
trawnik6w, poboczy drug

6)

inne

I 17,00 zt/h
..___
Ustala
zarzqdca
17,00 zt/h

Ustala
zarzadca

DROBNE PRACE
1)
REMONTOWE
I KONSERWATORSKIE

drobne naprawy i konserwacja urzadzeri i mebti
(mocowan drzwi, okien, etementow sktadowych
mebti, naprawy stotow, tawek, tub innych czynnoici
wymagajkcych odpowiednich umiektnoki
i podstawowej wiedzy technicznej)

2)

wyrownywanie scian

3)

przygotowanie podto±a przed malowaniem
(czyszczenie scian - np. usuwanie tapet, parkietu,
starych plytek, szpachtowanie, biatkowanie cian),

4)

matowanie scian, drzwi, okie±nic, sufitow, rur,
grzejnikow, mebti, barierek, porqczy, itp.

5)

tapetowanie, wykonywanie gtadzi gipsowych

6)

uktadanie wyktadzin podtogowych, paneti

7)

uzupetnianie, naprawa tynkow w pomieszczeniach

8)

matowanie ogrodzen, stupk6w, barierek, porczy,
trzepakow i innych etementow matej architektury

9)

drobne roboty brukarskie

10) inne

4

POMOCNICZE
PRACE
ADMINISTRACYJNE

17,00 zt/h

Ustata
zarz4dca

1)

biurowe prace pomocnicze, z wytkczeniem dostqpu
do dokumentow zawierajkcych dane osobowe oraz
dokumentow stanowikcych tajemnicQ stu±bowk
zaktadu

17,00 zt/h

2)

roznoszenie korespondencji na terenie miasta:
— za skuteczne dorgczenie za potwierdzeniem
odbioru
— za dorc.czenie do skrzynki pocztowej

3,00 zt/szt.
1,50 zt/szt.

3)

wywieszanie i usuwanie ogtoszeri

0,60 zt/szt.

4)

inne

Ustata
zarzkdca

§ 2. W pozostatym zakresie Zarzkdzenie nr SP.0050.2.360.2016 Prezydenta Miasta Ruda
tkska z dnia 29.07.2016 r. w sprawie okreStenia zasad sptaty zadtu±enia za korzystanie z tokati
stanowiacych mieszkaniowy zasob Gminy Miasta Ruda Slkska w formie gwiadczenia zastgpczego
z poin. zm. pozostaje bez zmian.
§ 3. Wykonanie zarzadzenia powierzy6 Naczetnikowi Wydziatu Spraw Lokatowych.
§ 4.

Nadzor nad wykonaniem zarzkdzenia petni Zastqpca Prezydent Miasta

ds. zagospodarowania przestrzennego.
§ 5. Zarzkdzenie wchodzi w ±ycle z dniem 01.01.2020 roku.

