
UCHWAŁA NR XV/191/19
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Gminna Spółka Komunalna  
BIERKOM Sp. z o.o.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.f ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019r., 
poz.506 ze zm.) art.2, art.9 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.z 2019r. 
poz. 712 ze zm.)  oraz art.151 § 1, art. 152, art.154 § 1, § 2 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek 
handlowych (Dz.U. z 2019r. poz. 505, ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się jednoosobową spółkę prawa handlowego pod firmą Gminna Spółka Komunalna 
BIERKOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nazwa skrócona GSK BIERKOM Sp. z o.o., zwana 
dalej "Spółką".

2. Spółka zostanie utworzona na czas nieokreślony.

3. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50 000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 
50 udziałów po 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy i zostanie on pokryty w całości z majątku Gminy 
w formie wkładu pieniężnego (gotówki). Umowa spółki (akt założycielski) będzie przewidywał zasady 
podwyższania kapitału zakładowego.

4. W utworzonej Spółce Miasto i Gmina Bierutów obejmuje 100% udziałów.

§ 2. 1. Przedmiotem działalności Spółki będzie wykonywanie zadań własnych gminy z zakresu usług 
komunalnych mających charakter użyteczności publicznej w zakresie:

1) odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli 
nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Bierutów,

2) innych zadań szczegółowo wskazanych w akcie założycielskim Spółki.

2. W czasie trwania Spółki przewiduje się zmiany w zakresie usług komunalnych mających charakter 
użyteczności publicznej w zależności od potrzeb gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Bierutowie

Irena Wysocka - Przybyłek
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UZASADNIENIE

W związku z rosnącymi cenami za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych

proponowanymi w postepowaniach przetargowych, proponuję się celem obniżenia kosztów za w/w zadanie

utworzenie gminnej spółki komunalnej ze 100% udziałem gminy. Decyzja o utworzeiu spółki jest poparta

przeprowadzoną "Analizą zasadności utworzenia spółki komunlanej" przez firmę zewnętrzną Curulis. W

toku analizy przedstawiono wyliczenia prognozowanych przychodów i kosztów spółki, wyznaczone w

oparciu o dane z lat poprzednich funkcjonowania systemu gospodarki opadami. Uwzględniając wszystkie

założenia analizy finansowej skalkulowano, iż system gospodarowania odpadami w Mieście i Gminie

Bierutów, porównujac do obecnego salda systemu, będzie efektywny.
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