UCHWAŁA NR IX/51/2011
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 19 października 2011 r.
w sprawie wyrażenia woli utworzenia przez Gminę Zlawieś Wielka spółki
działającej pod firmą Zakład Usług Komunalnych Zlawieś Wielka Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 9 lit. f i g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z
2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, z2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z
2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, oraz z 2010
r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 676, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134,
poz. 777, Nr 21, poz.113), art. 2 i art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz.236)
Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. W celu realizacji zadań własnych Gminy Zlawieś Wielka w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także spraw z
zakresu utrzymania gminnych dróg, ulic i placów, zieleni, transportu oraz czystości i porządku,
Rada Gminy Zlawieś Wielka wyraża wolę utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
która będzie działała pod firmą Zakład Usług Komunalnych Zlawieś Wielka, Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zlejwsi Wielkiej.
§ 2.Wszystkie udziały w spółce obejmuje Gmina Zlawieś Wielka. Udziały zostaną pokryte m.in.
wkładem niepieniężnym w postaci infrastruktury wodnokanalizacyjnej.
§ 3. Upoważnia się wójta Gminy Zlawieś Wielka do złożenia oświadczenia woli o utworzeniu
przez Gminę Zlawieś Wielka spółki, o której mowa w § 1 i na warunkach określonych w
niniejszej uchwale.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Zławieś Wielka.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Kutnik

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr IX/51/2011
Rady Gminy Zlawieś Wielka
z dnia 19 października 2011 r.

Gmina Zlawieś Wielka realizowała zadania własne o charakterze użyteczności publicznej
obejmujące między innymi zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
utrzymanie czystości i porządku, zieleni poprzez pracowników urzędu gminy.
Zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, gospodarka komunalna
może być prowadzona przez gminy w formie samorządowego zakładu budżetowego lub spółki
prawa handlowego.
Tworzenie i przystępowanie do spółek przez gminę oraz określenie zasad wnoszenia udziałów
należy do wyłącznej właściwości rady gminy, zatem podjęcie niniejszej uchwały jest
uzasadnione.

