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
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318) i art. 4 ust. 1 pkt 1
w zw. z art. 9 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
(tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) w związku z art. 136 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach( Dz. U. 2013 r. poz. 21, zm. z 2013 r. poz. 888, poz. 1238) uchwala się, co
następuje:
§1. Wyraża się zgodę na utworzenie przez Gminę Rzgów Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością pod firmą „Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” Sp. z
o.o. w Rzgowie, zwaną dalej Spółką.
§2. Spółka będzie wykonywała powierzone jej zadania o charakterze użyteczności
publicznej w zakresie obowiązków obejmujących sprawy utrzymania dróg publicznych
będących w zarządzie Gminy Rzgów, utrzymania zieleni, porządku i czystości oraz
zarządzania gminnym składowiskiem odpadów.
§3. 1. Jedynym wspólnikiem Spółki jest Gmina Rzgów.
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i dzieli się na
100 (słownie: sto) udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)
każdy.
§4. 1. Postanawia się, że Zarząd Spółki będzie 1 osobowy.
2. Postanawia się, że w Spółce działać będzie Rada Nadzorcza składająca się z 3 osób.
§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.

UZASADNIENIE
Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć
jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym organizacjami
pozarządowymi. Z kolei zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym,
zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne gminy, określone
w art. 7 ust. 1 ustawy, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych
potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o
charakterze użyteczności publicznej, określa ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236). Zgodnie z treścią art. 2 ustawy o gospodarce
komunalnej, 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.
Zadania z zakresu gospodarki komunalnej polegają na wykonywaniu przez jednostki
samorządu terytorialnego zadań własnych w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty
samorządowej. W sensie przedmiotowym gospodarka komunalna jest równoznaczna z
wykonywaniem zadań własnych spoczywających na jednostkach samorządu terytorialnego i
ukierunkowanych na zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.
Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym do zadań gminy
należą również zadania z zakresu utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz
organizacji ruchu drogowego.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.260), w
treści art. 7 ust. 1 wskazuje, że do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym
niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym
potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Ponadto w art. 19 ust. 1 i ust 2 pkt 4 ustawy o
drogach publicznych burmistrz jest zarządcą dróg gminnych położonych na terenie określonej
gminy. Do zarządcy drogi należą sprawy m.in. z zakresu planowania, budowy, przebudowy,
remontu, utrzymania i ochrony dróg. Spółka realizować będzie zadania należące do
kompetencji zarządcy drogi publicznej, zarówno w odniesieniu do dróg gminnych jak
również do dróg powiatowych będących w zarządzie Gminy Rzgów. Porozumieniem z dnia

23 marca 1999 r. Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego powierzył zarząd drogami
powiatowymi położonymi na terenie Rzgowa, Gminie Rzgów.
Ustawa o samorządzie gminnym wskazuje w art. 7 ust. 1 pkt 12, że do zadań gminy
należą również zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz zieleni gminnej i
zadrzewień. W zakresie przedmiotowych zadań wchodzą wszelkie czynności związane z
utrzymaniem w należytym stanie terenów zielonych gminy, pielęgnacji oraz wycince drzew,
jak również utrzymanie czystości i porządku na terenach będących własnością gminy w tym
ciągach pieszo-jezdnych.
Ponadto konieczność powołania Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
sp. z o.o. w Rzgowie spowodowana jest zmianami ustawodawstwa krajowego, będącego
następstwem implementacji dyrektyw wspólnotowych. Jedynym sposobem realizacji zadania
własnego gminy oraz utrzymania pełnej kontroli nad składowiskiem odpadów jest powołanie
spółki komunalnej przez gminę, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce komunalnej, która
to nie jest jednostką budżetową co w sposób wyraźny wynika z art. 136 ustawy o odpadach.
Tylko powołanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pozwoli na realizację zadania
własnego gminy oraz nie naruszenie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o
odpadach.
Wszelkie ww. zadania własne gminy zostały zakwalifikowane, jako zadania z zakresu
gospodarki komunalnej, które w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce komunalnej mogą
zostać przekazane przez gminę na rzecz spółki prawa handlowego prowadzącej działalność w
zakresie użyteczności publicznej.

