
Sporządziła: 

Izabela Buchała 

Kierownik Referatu Inwestycji 

ZARZĄDZENIE NR 229/2022 

WÓJTA GMINY RUDZINIEC 

z dnia 18.07.2022 r. 

 

w sprawie: utrzymania ścieżek rowerowych zlokalizowanych wokół Jeziora Pławniowice 

przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu  

 

na podstawie art.30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i 4 i art. 33 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym (tj. 

Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 247 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 305 z póź. zm.). 

Wójt Gminy Rudziniec zarządza, co następuje: 

§ 1. 

Poleca się Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu 

utrzymanie czystości oraz wykaszanie ścieżek rowerowych zlokalizowanych na terenie gminy 

Rudziniec przebiegających wokół  zbiornika Pławniowice o długości ok 8850m. 

 

§ 2. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Budżetowego Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu. 

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                                                                                           WÓJT GMINY 

                                                                       mgr Krzysztof Obrzut 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



Sporządziła: 

Izabela Buchała 

Kierownik Referatu Inwestycji 

 

Załącznik nr 1 do  

Zarządzenia nr 229/2022 

Wójta Gminy Rudziniec  

 z dnia 18 lipca 2022 r. 

 

§ 1. 

Poleca się Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu 

wykonywanie czynności zgodnie z przepisami. 

 

§ 2. 

W ramach niniejszego Zarządzenia należy zapewnić utrzymanie ścieżek na długości ok 8850m 

zlokalizowanych wokół zbiornika Pławniowice. 

 

§ 3. 

Poprzez utrzymanie ścieżek rozumie się: 

 

1) Zapewnienie czystości wzdłuż ścieżek – wg potrzeb;  

2) Koszenie i przycinanie drzew/krzewów ograniczających możliwość bezpiecznego 

korzystania ze ścieżek – dwa razy (I połowa sierpnia oraz II połowa września); 

3) Uzupełnianie nierówności nawierzchni ścieżek, które zagrażających bezpiecznemu 

korzystaniu – wg potrzeb; 

§ 4. 

Rozliczenie zadania przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                           

w Rudzińcu nastąpi po wykonaniu kosztorysu powykonawczego w oparciu o zasady opisane    

w Zarządzeniu nr 103/2017 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: 

zasad rozliczeń finansowych dotyczących realizacji zadań na roboty budowlane, dostawy                         

i usługi o charakterze użyteczności publicznej z zakresu zadań statutowych Zakładu 

Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu zlecanych przez Gminę 

Rudziniec finansowanych w formie wydatku bezpośredniego z budżetu gminy ze zmianami. 

§ 5. 

Kwota zabezpieczona na realizację zadania w uchwale budżetowej Gminy Rudziniec wynosi 

17 000,00 zł w Dziale 630, Rozdziale 63095 § 4300. 

§ 6. 

Termin realizacji zadania od 18.07.2022 r. do 31.10.2022 r. 


