Uchwała Nr XXXIV / 361 / 2001
Rady Miasta Zgierza
z dnia 27 września 2001 roku

w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej miasta Zgierza Osiedla 650-lecia.

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz § 1 i § 5 załącznika Nr 7 do Statutu Miasta Zgierza i na wniosek Grupy Inicjatywnej Mieszkańców Osiedla 650-lecia Rada Miasta Zgierza

uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się jednostkę pomocniczą miasta Zgierza - Osiedle 650-lecia zwaną dalej "Osiedlem".

§ 2. Osiedle obejmuje teren miasta określony w załączniku do uchwały.

§ 3. Powierza się Osiedlu realizację na swoim terenie następujących zadań własnych miasta Zgierza:
	utrzymanie czystości,

utrzymanie zieleni komunalnej i zadrzewień,
	utrzymanie dróg lokalnych miejskich,
	współpracę w zakresie opieki nad zwierzętami,
	pobór podatku od posiadania psów.


§ 4. Obowiązkiem Osiedla w zakresie realizacji zadań określonych w § 3 jest:
	z zakresu utrzymania czystości:

a. dbanie o porządek sanitarno-higieniczny na posesjach i w bezpośrednim sąsiedztwie,
b. inwentaryzacja i likwidacja dzikich wysypisk,
c. współdziałanie przy selektywnej zbiórce odpadów stałych,
	z zakresu utrzymania zieleni komunalnej i zadrzewień:

a. dbanie o utrzymanie i konserwację trawników, skwerów i innych terenów zielonych,
b. dbanie o nowe nasadzenia roślin,
	z zakresu utrzymania dróg lokalnych miejskich nieutwardzonych:

a. równanie, szlakowanie, gryzowanie dróg,
b. punktowa wymiana uszkodzonych elementów pasów drogowych,
c. powierzchniowe odwadnianie pasów drogowych.

§ 5. Osiedle realizuje zadania własne określone w § 3 i 4 we współpracy z  Zarządem Miasta Zgierza oraz Urzędem Miasta Zgierza, a także ze Strażą Miejską w Zgierzu.

§ 6. Osiedle inicjuje inwestycje realizowane na terenie Osiedla ze współfinansowaniem mieszkańców oraz może:
a. opiniować i przekazywać Zarządowi Miasta Zgierza lub Radzie Miasta Zgierza skargi i wnioski dotyczące Osiedla,
b. współpracować w opracowaniu planów rozwoju Osiedla.

§ 7. Gospodarka finansowa Osiedla odbywa się w oparciu o uchwałę Nr XVI/116/95 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 listopada 1995 r. w sprawie zasad finansowania jednostek pomocniczych miasta Zgierza.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Zgierza.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i Monitorze Samorządowym Rady Miasta Zgierza.

