
Uchwala Nr 479/96
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 5 grudnia 1996 roku

w sprawie utworzenia zakładu budżetowego o nazwie Miejski Zarząd Budynków w Kielcach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. "h" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
terytorialnym ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261 i Nr 106, poz. 496 ) oraz art. 17 
ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 roku Prawo budżetowe ( Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 
1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, 
poz. 601 i Nr 132, poz. 640 oraz z 1996 r. Nr 89, poz. 402), Rada Miejska w Kielcach uchwala, 
co następuje:

§ 1
l. Tworzy się z dniem l stycznia 1997 roku zakład budżetowy o nazwie: MIEJSKI ZARZĄD 
BUDYNKÓW w KIELCACH, zwany dalej" Zarządem ".
2. Zarząd ma swoją siedzibę w Kielcach.

§ 2
Zadaniem Zarządu jest wykonanie wszelkich czynności związanych z zarządem budynkami 
będącymi własnością Miasta Kielce, nieruchomościami wspólnymi oraz o nieuregulowanym 
statusie prawnym.

§3
Zarząd prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem Miasta Kielce na zasadach 
ustalonych dla zakładów budżetowych.

§4
Źródłami przychodów Zarządu są:
1) opłaty z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i reklam, 
2) dotacje z budżetu Miasta Kielce,
3) środki otrzymywane od osób prawnych i fizycznych oraz z innych źródeł.

§5
Rozchodami Zarządu są:
l) koszty działalności związane z zarządem budynkami komunalnymi i nieruchomościami 
wspólnymi,
2) wydatki na pokrywanie potrzeb wynikających z planów remontów, remontów kapitalnych i 
awarii.

§6
Zarządowi nadaje się Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§7
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Kielce.

§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Czesław Dawid
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