UCHWAŁA NR XLII/389/2014
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 15 stycznia 2014 r.
w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Rzgowie obowiązków wynikających z zadań własnych gminy, w
zakresie obowiązków obejmujących sprawy utrzymania dróg publicznych
będących w zarządzie Gminy Rzgów, utrzymania zieleni, porządku i czystości
oraz prowadzenia gminnego składowiska odpadów
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, 3 i 12 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie
gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. z 2013 r. poz. 645, poz.
1318), art. 2 i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
(Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) uchwala się, co następuje:
§1. Powierza się Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w
Rzgowie, obowiązki wynikające z zadań własnych gminy, w zakresie obowiązków
obejmujących utrzymania dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Rzgów,
utrzymania zieleni, porządku i czystości oraz prowadzenia gminnego składowiska odpadów.
§2. Upoważnia się Burmistrza Rzgowa do ustalania zasad funkcjonowania,
finansowania i rozliczenia powierzonych zadań.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.

UZASADNIENIE
Podstawą powierzenia wykonywania zadań określonych w uchwale jest Uchwała Nr
XLII/388/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie utworzenia
przez Gminę Rzgów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Rzgowie. Celem działania spółki, w
której 100% udziałów należy do Gminy Rzgów jest wykonywanie zadań o charakterze
użyteczności publicznej w zakresie utrzymania dróg będących w zarządzie Gminy Rzgów,
utrzymania zieleni, porządku i czystości oraz prowadzenia gminnego składowiska odpadów.
Zgodnie z treścią ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011
r. Nr 45 poz. 236 z późn. zm.) jednostki samorządu mogą powierzyć wykonywanie zadań z
zakresu gospodarki komunalnej, osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom
organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w drodze umowy lub na zasadach
ogólnych – z uwzględnieniem przepisów ustaw o finansach publicznych, prawa zamówień
publicznych lub ustawy o działalności pożytku publicznego lub wolontariacie. W takim
bowiem przypadku gmina zachowuje wyłączną możliwość decydowania o sprawach spółki.
Powierzenie obowiązków gminnej spółce prawa handlowego w takiej sytuacji nie stanowi
udzielenia zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Realizacja zadań wskazanych w uchwale polegać będzie na utrzymaniu dróg
publicznych będących w zarządzie Gminy Rzgów oraz prowadzeniu gminnego składowiska
odpadów.
Działania z zakresu utrzymania dróg publicznych będących w zarządzie Gminy
Rzgów polegać będą w szczególności na wszelkich pracach związanych z montażem i
konserwacją urządzeń tzw. małej infrastruktury, dbaniu o czystość ulic, dróg i chodników
zarządzanych przez Gminę Rzgów oraz porządkowaniu nieruchomości komunalnych.
Zadania polegać będą również na utrzymaniu i ochronie dróg publicznych będących w
zarządzie Gminy Rzgów tak, aby pozostawały w należytym stanie technicznym, jak również
dotyczyć będą prowadzenia działalności remontowo-budowlanej w zakresie utrzymania dróg
publicznych.
Realizacja

zadań

wskazanych

w

uchwale

polegać

będzie

również

na

utrzymaniu zieleni, porządku i czystości na terenie Gminy Rzgów. Działania te polegać będą
w szczególności na wszelkich pracach związanych z koszeniem trawników, pielęgnacją rabat,
donic, wycince drzew, montażu i konserwacji urządzeń tzw. małej infrastruktury, dbaniu o

czystość ulic, dróg i chodników zarządzanych przez Gminę Rzgów oraz porządkowaniu
nieruchomości komunalnych.
Nowoutworzona spółka realizować będzie również zadania związane z prowadzeniem
gminnego składowiska odpadów, a w szczególności:
1) objęciem
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na

terenie
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gospodarowania odpadami komunalnymi;
2) prowadzeniem nadzoru nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizacja
zadań

powierzonych

podmiotom

odbierającym

odpady komunalne

od

właścicieli

nieruchomości;
3) wdrożeniem selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmujące co najmniej
następujące frakcje odpadów:
papieru,
metalu,
tworzywa sztucznego,
szkła i opakowań wielomateriałowych,
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych
ulegających biodegradacji;
4) zapewnieniem osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
5)

utworzeniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób

zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, w
których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
pochodzącego z gospodarstw domowych.

