UCHWAŁA NR XIII/133/2019
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Gminy Toszek pod firmą „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Toszku”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „f” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 9 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 827), na wniosek Burmistrza Toszka
RADA MIEJSKA W TOSZKU
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na utworzenie jednoosobowej Spółki Gminy Toszek pod firmą „Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych sp. z o.o. w Toszku”, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toszku.
2. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki będzie wykonywanie zadań własnych gminy
określonych w art. 7 ust. 1 punkty 1 - 4, 7, 10 - 13, 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), polegających na zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Toszek
w zakresie:
1) gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2) gminnych ulic, dróg, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk oraz unieszkodliwiania odpadów
komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną oraz gaz
4) lokalnego transportu zbiorowego
5) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
6) gminnego budownictwa mieszkaniowego
7) kultury fizyczne i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych
8) targowisk i hal targowych
9) zieleni gminnej i zadrzewień
10) cmentarzy gminnych
11) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony
wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;

przeciwpowodziowej,

w tym

12) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych
3. Kapitał zakładowy Spółki wyniesie 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) z czego 100%
udziałów obejmie Gmina Toszek.
4. Gmina Toszek obejmie 100 udziałów o nominalnej wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy,
które zostaną pokryte wkładem pieniężnym.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Tadeusz Kobiernik
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UZASADNIENIE
W związku z trwającym procesem likwidacji Spółdzielni Socjalnej „Wsparcie na Starcie”, która
wykonywała dla gminy część zadań służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, o których
mowa w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, istnieje potrzeba uporządkowania na nowo realizacji zadań
wykonywanych dotychczas dla gminy przez ten podmiot. Z dniem 1 stycznia 2020 r. gmina Toszek
zamierza powierzyć, zgodnie z zapisami art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (tj.
Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) spółce „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Toszku”
realizację zadań wykonywanych dotychczas przez wspomniany podmiot ekonomii społecznej, poszerzając
ich potencjalny zakres z myślą o przyszłości.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „f” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do
właściwości organu stanowiącego należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących m.in. tworzenia i przystępowania do spółek i
spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich.
Ponadto art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej stanowi, że jednostki
samorządu terytorialnego mogą tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne.
Podstawowym zakresem działalności spółki „Przedsiębiorstwo Usług Komunalanych sp. z o.o. w Toszku”
będzie wykonywanie zadań własnych gminy określonych w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym, polegających na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców. Przekazywanie
przez gminę zadań własnych spółce komunalnej, której gmina jest 100% właścicielem, służy zwiększeniu
efektywności realizacji tych zadań, na skutek skierowania ich do realizacji przez autonomiczny podmiot
gospodarczy.
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