UCHWAŁA NR XLIV/282/2017
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 2 sierpnia 2017 r.
w sprawie wstępnego wyrażenia woli utworzenia spółki komunalnej
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r,
poz. 446 ze zm.) oraz art.4 ust.1 pkt 1 w związku z art. 9 ust.1 i art. 12 ust. 1 i art. 22 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017 r . poz. 827) Rada Miejska Lądka-Zdroju uchwala, co następuje :
§ 1. Wyraża się wstępnie wolę utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą
Usługi Komunalne” sp. z o.o. z siedzibą w Lądku-Zdroju.

„Lądeckie

2. „Lądeckie Usługi Komunalne” sp. z o.o. w Lądku-Zdroju zostanie utworzona na podstawie odrębnej
uchwały Rady Miejskiej Lądka-Zdroju o zlikwidowaniu samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd
Budynków Komunalnych w Lądku-Zdroju w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
§ 2. 1 Kapitał zakładowy Spółki w chwili jej zawiązania zostanie określony w odrębnej uchwale.
2. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki zostaną objęte przez Gminę Lądek-Zdrój.
3. Udziały w kapitale zakładowym zostaną pokryte wkładem pieniężnym ze środków zaplanowanych
w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na rok 2018 oraz wkładem niepieniężnym (aportem).
4. Przedmiot wkładu niepieniężnego (aport) zostanie wskazany w odrębnej uchwale.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Tomasz Nowicki
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym
(Dz.U. z dnia 2016 r. Poz. 446 ze zm.) oraz art.4 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 9 ust.1 i art. 12 ust.1
i art. 22 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 827) do
wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju należy m.in. wyrażanie zgody na utworzenie
spółek kapitałowych oraz na obejmowanie w tych spółkach udziałów przez Gminę Lądek-Zdrój.
Na mocy niniejszej uchwały Rada Miejska Lądka-Zdroju wyraża wstępnie wolę utworzenia
spółki prawa handlowego . Uchwała ta ma charakter wyłącznie intencyjny i jest podstawą do
podjęcia czynności przygotowawczych w celu pracowania projektów uchwał Rady Miejskiej
o zlikwidowaniu Zarządu Budynków Komunalnych w Lądku-Zdroju w celu zawiązania "Lądeckich
Usług Komunalnych" sp. z o.o. , o określeniu kapitału zakładowego tej spółki oraz
o wniesieniu wkładów niepieniężnych do tej spółki.
„ Lądeckie Usługi Komunalne” sp. z o.o. będzie następcą prawnym Zarządu Budynków
Komunalnych w Lądku-Zdroju. Na mocy art.23 ust.3 ustawy o gospodarce komunalnej spółka ta
wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością samorządowego zakładu
budżetowego ( w tym ze stosunku pracy.) Przedmiot działalności spółki będzie pokrywał się
z działalnością statutową Zarządu Budynków Komunalnych.
Konsultacji związkowej zostanie poddany projekt odrębnej uchwały Rady Miejskiej LądkaZdroju o zlikwidowaniu Zarządu Budynków Komunalnych w celu zawiązania spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością.
Z uwagi na planowane inwestycje finansowane ze środków krajowych oraz środków UE,
a także planowane zmiany w obowiązującym modelu wykonywania przez Gminę Lądek-Zdrój
zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odbiór ścieków, zasadnym pozostaje
przekazanie części mienia komunalnego ( m.in. sieci przesyłowych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą) pozostającego obecnie w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego na rzecz
nowoutworzonej spółki komunalnej. „Lądeckie Usługi Komunalne” sp. z o.o. będą mogły
występować samodzielnie o przyznanie wyżej opisanych środków finansowych.
Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione
Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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