
UCHWAŁA NR 97/12
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU

z dnia 4 grudnia 2012 r.

w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych 
w Strzegomiu w spółkę prawa handlowego. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. f i lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); art. 6 ust. 1, art.9 ust. 1, art.22 i art. 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. - 
o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011r. Nr 45, poz. 236) oraz art. 16 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. - o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Likwiduje się z dniem 31 grudnia 2012r. samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Zakład Usług         
Komunalnych w Strzegomiu, zwany dalej "Zakładem", w celu utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością o nazwie "Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością" zwaną dalej "Spółką", której jedynym wspólnikiem będzie Gmina Strzegom. 

§ 2. Nowo utworzona Spółka wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki Zakładu i kontynuować będzie 
działalność w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności należących do zadań własnych gminy, a w 
szczególności: 

1) utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; 

2) utrzymanie, konserwacja terenów zieleni miejskiej i zadrzewień; 

4) utrzymanie dróg gminnych, ulic, mostów oraz organizacji ruchu drogowego; 

5) utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektow administracyjnych, w tym 
administrowanie gminnym zasobem nieruchomościami; 

6) wykonywanie remontow obiektów w zakresie bieżących potrzeb gminy oraz gminnych jednostek 
organizacyjnych; 

7) organizacja lokalnego transportu zbiorowego. 

§ 3. Spółka przejmie należności i zobowiązania zlikwidowanego Zakładu. 

§ 4. 1. Czynności związane z likwidacją Zakładu powinny zostać zakończone w terminie do dnia 31 marca 
2013r. 

2. W ramach czynności związanych z likwidacją Zakładu w celu przekształcenia w Spółkę zostaną 
szczegółowo określone składniki majątku, o których mowa w § 5 ust. 1, wysokość kapitału zakładowego Spółki 
oraz zostanie opracowany akt założycielski Spółki. 

§ 5. 1. Na pokrycie kapitału zakładowego Gmina Strzegom wniesie: 

1) jako wkład niepieniężny składniki mienia Zakładu, pozostałe po jego likwidacji w postaci majątku trwałego; 

2) wkład pieniężny w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych). 

2. Ewentualna niepodzielna różnica pomiędzy wartością składników mienia Zakładu, a wartością nominalną 
objętych wzamian udziałów przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki. 

3. Różnica między stanem funduszy Zakładu według bilansu zamknięcia Zakładu a kapitałem zakładowym 
Spółki przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Strzegomiu 
Tadeusz Wasyliszyn 

—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 1Id: B51869F5-664D-419C-8DEC-7D80FDA056E4. Uchwalony



Id: B51869F5-664D-419C-8DEC-7D80FDA056E4. Uchwalony Strona 2
—————————————————————————————————————————————————————————



Uzasadnienie

w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług 
Komunalnych w Strzegomiu w spółkę prawa handlowego. 

Przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011r. Nr 45, poz. 236) 
zezwalają samorzadom wykonywać zadania własne w formie spółki prawa handlowego. 

Niniejsza uchwała ma na celu przekształcenie Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu z Zakładu 
Budżetowego w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Stanowi ona początek procesu przekształcenia, 
ktorego kolejnym etapem będzie zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego. 

Powstała z przekształcenia Zakładu spółka przejmie jego działalność oraz zapewni ciągłość świadczenia 
usług na terenie Gminy Strzegom. 

Zmiany przepisów w zakresie gospodarki odpadami ograniczają możliwość wykonywania zadań z zakresu 
utrzymywania i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów  komunalnych oraz 
organizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkancy, w formie zakładu budżetowego. Przekształcenie w spółkę prawa handlowego ma umożliwić 
przystąpienie do przetargu w przyszłości oraz podjęcie próby kontynuacji wykonywania tych zadań. 
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