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ZARZĄDZENIE NR 4/2022 

WÓJTA GMINY RUDZINIEC 

z dnia 03.01.2022 r. 

 

w sprawie: utrzymania i zarządzania placami zabaw i siłowniami zewnętrznymi 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 247 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 305 z póź. zm.), art. 61 i art. 62 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 

poz. 2351 z późn.zm.) 

Wójt Gminy Rudziniec zarządza: 

§ 1. 

Poleca się Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu 

utrzymanie i zarządzanie placami zabaw i siłowniami zewnętrznymi oraz rozliczenie 

wykonanych prac zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia - do dnia 

31.12.2022r. 

 

§ 2. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Budżetowego Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu. 

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2022 r.  

 

 

                                                                                           WÓJT GMINY 

                                                                       mgr Krzysztof Obrzut 
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Załącznik nr 1 do  

Zarządzenia nr 4/2022 

Wójta Gminy Rudziniec  

 z dnia 3 stycznia 2022 r. 

 

§ 1. 

Poleca się Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu 

utrzymanie i zarządzanie placami zabaw i siłowniami zewnętrznymi oraz zobowiązuje się w/w 

zakład w Rudzińcu do wykonywania czynności zgodnie z przepisami, w szczególności 

wynikających z art. 61 i art. 62 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1333 z późn. 

zm.). 

 

§ 2. 

W ramach przedmiotu Zarządzenia należy przeprowadzić utrzymanie i zarządzanie na 

następujących obiektach: 

1. Plac zabaw w sołectwie Bojszów (dz. 784/54)  

2. Plac zabaw w sołectwie Chechło (dz. 2/9) 

3. Plac zabaw w sołectwie Łącza (dz. 238) 

4. Plac zabaw w sołectwie Łany (dz. 14/2) 

5. Plac zabaw w sołectwie Kleszczów (dz. 187/31) 

6. Plac zabaw w sołectwie Poniszowice (dz. 12/21) 

7. Plac zabaw w sołectwie Rzeczyce (dz. 23) 

8. Plac zabaw w sołectwie Słupsko (dz. 14/18) 

9. Plac zabaw w sołectwie Taciszów (dz. 1812/143, 1814/143) 

10. Plac zabaw w sołectwie Widów (dz. 992/322) 

11. Plac zabaw w Chechle (dz. 10/16, 10/11) 

12. Plac zabaw w Rudnie (dz. 200/66, 201/66) 

13. Siłownia zewnętrzna w sołectwie Bojszów (dz. 784/54) 

14. Siłownia zewnętrzna w sołectwie Chechło (dz. 2/9) 

15. Siłownia zewnętrzna w sołectwie Kleszczów (dz. 187/31) 

16. Siłownia zewnętrzna w sołectwie Taciszów (dz. 1812/143, 1814/143) 

17. Siłownia zewnętrzna w sołectwie Rzeczyce (dz. 23) 

18. Siłownia zewnętrzna w sołectwie Pławniowice (dz. 781/84) 

§ 3. 

W ramach utrzymania i zarządzania rozumie się między innymi: 

1. Zakres czynności określony art. 61 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 poz. 

1333 z późn. zm.). 

2. Utrzymanie czystości na terenie wszystkich obiektów.  

3. Koszenie terenów zielonych na wszystkich obiektach. 

4. Wymiana piasku w piaskownicach.  
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5. Konserwacja urządzeń zamontowanych na terenie obiektów placów zabaw. 

6. Wymiana uszkodzonych elementów w zamontowanych urządzeniach, stołach i ławach 

na placach zabaw. 

7. Naprawa i konserwacja ogrodzeń. 

8. Przeprowadzenie kontroli stanu technicznego, w tym kontroli określonej w art. 62 

ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1333 z poźn. zm.). 

9. Ubezpieczenie obiektów w zakresie odpowiedzialności cywilnej i majątkowej. 

§ 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 

115 000,00 zł w Dziale 926, Rozdziale 92695 § 4300. 

§ 6. 

Termin realizacji zadania od 03.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 

 

 

 


