UCHWAŁA NR XI/86/2019
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 16 lipca 2019 r.
w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Pleszew do spółki „ZGO Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506) w związku z art.9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U.
z 2019 r. poz. 712) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się o przystąpieniu Miasta i Gminy Pleszew do spółki „ZGO Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu”.
2. Miasto i Gmina Pleszew wnosi do spółki, o której mowa w ust. 1, wkład pieniężny w wysokości
400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100) na pokrycie obejmowanych przez Miasto i Gminę
Pleszew 800 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy.
§ 2. Zobowiązania Miasta i Gminy Pleszew z tytułu wniesienia wkładu za objęcie udziałów zostanie
pokryte z dochodów własnych Miasta i Gminy Pleszew.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

do uchwały nr XI/86/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019r.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym wyłączną kompetencją Rady Gminy jest podejmowanie uchwał w sprawach
majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących
przystąpienia do spółek.
Dnia 29 maja 2017 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwalił Plan
gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem
inwestycyjnym. W planie tym Miasto i Gmina Pleszew została przypisana do Regionu VI.
Zgodnie z tym dokumentem zobowiązani jesteśmy dostarczać odpady komunalne do
instalacji, która znajduje się w tym regionie. Jedyną instalacją jest ZGO sp. z o.o. w
Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu z siedzibą w Witaszyczkach. W związku z
powyższym gmina Pleszew w dniu 12 października 2017r. podpisała porozumienie
międzygminne powierzając gminie Jarocin Zorganizowanie i Nadzór nad
funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla Gmin objętych
porozumieniem. W skład porozumienia wchodzi 18 gmin. Większość z tych gmin posiada
udziały w ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu.
W dniu 18.06.2019r. na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Zarząd Spółki
uzgodnił z Udziałowcami, że od 01.08.2019r. funkcjonować będzie nowy cennik za
przyjęcie odpadu celem dalszego zagospodarowania w Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych pochodzących z terenu Gmin będących i
niebędących Udziałowcami „ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum
Recyklingu”, co oznacza podwyższenie cen za świadczone usługi. W przypadku
obecnych Udziałowców, cennik nie ulega zmianie. W przypadku Gmin nie będących
udziałowcami następuje znaczący wzrost za przyjęcie odpadów do Instalacji. Dla
przykładu: zagospodarowanie 1 tony odpadów komunalnych zmieszanych na instalacji
dotychczas kosztowało 320 zł netto/tonę, a od 1 sierpnia br. będzie to 360 zł netto/tonę,
co spowoduje znaczny wzrost kosztów
odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych z terenu gminy Pleszew.
W celu uniknięcia takiej sytuacji proponuje się, aby gmina Pleszew przystąpiła do
spółki ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu oraz wniosła
wkład pieniężny w wysokości 400.000 zł na pokrycie obejmowanych przez gminę Pleszew
udziałów w spółce .
Środki na podwyższenie kapitału zostaną przeznaczone przez spółkę na realizację
zadania publicznego pn. Zorganizowanie i Nadzór nad funkcjonowaniem systemu
Gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla Gmin objętych porozumieniem.
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