ZARZĄDZENIE NR 207.2020
WÓJTA Gminy Komprachcice
z dnia 23 grudnia 2020r.

w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach
wykonywania zadań użyteczności publicznej poprzez świadczenie usług w zakresie
administrowania i utrzymania cmentarza komunalnego
Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019r. poz.
712) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128) postanawiam:
§1
Powierzyć Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach zs. przy ul.
Rolniczej 6 w Komprachcicach wykonywanie zadań użyteczności publicznej poprzez świadczenie
usług w zakresie administrowania i utrzymania cmentarza komunalnego w Dziekaństwie przy ul.
Opolskiej.
§2
1. Administrowanie cmentarzem polegać będzie na:
1) Egzekwowaniu przestrzegania Regulaminu Cmentarza Komunalnego przyjętego uchwałą
Rady Gminy Komprachcice,
2) zapewnieniu funkcjonowania cmentarza i obsługi klientów. Informacja o godzinach
funkcjonowania Administratora powinna być wywieszona na tablicy informacyjnej na
cmentarzu, razem z obowiązującym regulaminem cmentarza komunalnego,
3) wskazaniu miejsc pod kwaterę, zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania cmentarza,
4) udostępnieniu cmentarza podmiotom wykonującym: pogrzeby, ekshumację, budowę
nagrobków i inne, z zapewnieniem nadzoru nad wykonywaniem ww. czynności, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
5) bieżących naprawach i konserwacji wynikających z naturalnej eksploatacji obiektów,
urządzeń i elementów znajdujących się na terenie cmentarza. Bieżące naprawy i konserwacja
polegać będą na wykonywaniu przedmiotowych czynności przy użyciu materiałów
pozostających w zakresie Wykonawcy.
6) Bieżące utrzymanie czystości na terenie cmentarza oraz terenie przyległym.
7) Odśnieżanie w okresie zimowym i likwidacja oblodzeń.
8) Bieżące utrzymanie zieleni.
9) Zapewnienie możliwości korzystania z wody w okresie od 1 kwietnia do 31 października.

10) Prowadzenie dokumentacji cmentarnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa.
11) Wójt Gminy Komprachcice ma prawo wydawać Administratorowi pocztą elektroniczną lub
telefonicznie polecenia dotyczące wykonania w trybie pilnym prac związanych z bieżącym
utrzymaniem cmentarza.
Wszystkie czynności i związane z zagospodarowaniem starych grobów, utrzymaniem terenu
cmentarza, prowadzeniem ksiąg cmentarnych powinny być wykonane zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020r. poz. 1947) i jej
przepisami wykonawczymi.
§3
1. Osobą upoważnioną do współpracy ze strony Administratora jest Pan Henryk Wodausz.
2. Osobą upoważnioną do współpracy ze strony Urzędu Gminy jest Pan Jacek Kosidło

§4
Rozliczenie kosztów utrzymania cmentarza komunalnego w danym roku nastąpi na podstawie
Zarządzenia nr 155.2016 z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad przekazywania,
wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej.

