
UCHWAŁA NR XXXIV/392/2018
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie: utworzenia spółki „Eko Pleszew Spółka  z ograniczoną  odpowiedzialnością   w Pleszewie”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f oraz lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994  ze zmianami) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej (Dz. U. z 2017r. , poz. 827) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się spółkę „Eko Pleszew Spółka  z ograniczoną  odpowiedzialnością w Pleszewie ” z udziałem 
Miasta i Gminy Pleszew, zwaną dalej „Spółką”.

§ 2. 1. Kapitał zakładowy Spółki z chwilą jej zawiązania wynosić będzie 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 
złotych) i dzielić się będzie na 10  (słownie: dziesięć ) udziałów o wartości nominalnej 500,00 (pięćset  
złotych) każdy.

2. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmie Miasto i Gmina Pleszew i pokryje je gotówką.

3. Pokrycie obejmowanych przez Miasto i Gminę Pleszew udziałów w Spółce w następstwie podwyższenia 
kapitału zakładowego następować będzie wkładami pieniężnymi lub aportami rzeczowymi. Wkłady pieniężne 
pochodzić będą ze środków finansowych przewidzianych na ten cel w uchwałach budżetowych Miasta i Gminy 
Pleszew w kolejnych latach, a aporty rzeczowe pochodzić będą z majątku Miasta i Gminy Pleszew.

§ 3. Celem Spółki jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej poprzez prowadzenie przedsiębiorstwa 
w zakresie  zbiórki  odpadów  i  innych usług komunalnych.

§ 4. Szczegółowe zasady oraz zakres działania Spółki ustalone zostaną w akcie założycielskim spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: 837A7198-40D2-4D67-94B7-84A7DEAAF50D. Uchwalony Strona 1



UZASADNIENIE

do uchwały nr XXXIV/392/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 roku

Obecnie obowiązujące regulacje prawne zezwalają, w przypadku powierzenia realizowania
zadań Gminy z zakresu gospodarki komunalnej na zlecanie wykonywania tych zadań
bezpośrednio gminnej spółce komunalnej. Dla zastosowania takiego sposobu realizacji zadań
komunalnych spółka gminna musi być kontrolowana przez gminę, nie może w tej spółce
występować kapitał prywatny, zaś zadania z zakresu gospodarki komunalnej muszą
przekraczać 90 % zadań spółki. Takie rozwiązanie pozwala na szybsze i sprawniejsze
realizowanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej przez własne jednostki gminne.

W tym stanie rzeczy wywołanie i podjęcie wnioskowanej uchwały jest z punktu widzenia
interesów Gminy zasadne i konieczne.
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