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UCHWAŁA

NR XIII/

/2015 projekt
RADY MIEJSKIEJ w Opocznie
z dnia 5 października 2015r

URZĄD MIFJSKI wOpocznie.
BIURO 08StUGI INTERESANTA

:~ l 7. 09. 2015

Ilość uł. „.„„.„Adz. „............

Podpis .„.„~ ••••.. :.„„ .. „ .........•

w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Opocznie zadania własnego Gminy Opoczno,
dotyczącego wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej do szkół i świetlic wiejskich.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
(Dz. U. z 201 lr., Nr 45; poz. 236) w związku z art. 7 ust.I pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2013 r„ poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz.
379, poz. 1072) Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje:
§ 1. Powierza się Spółce wykonanie zadania
wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej do
administracyjnych Gminy Opoczno.

własnego
szkół

Gminy Opoczno w zakresie
i świetlic wiejskich w granicach

§ 2. Sposób wykonywania powierzonych zadań, o których mowa w § 1,
wykonawcza, zawarta pomiędzy Gminą Opoczno a Spółką.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.
§ 4.

Uchwała

wchodzi w życie z dniem podjęcia.

określi

umowa

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 2 i art. 4 ust.I pkt. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu
terytorialnego w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek
prawa handlowego.
W ramach swoich kompetencji rada gminy może jednostronnie nałożyć na spółkę komunalną
gminy. Jest to akt władczy, który bezpośrednio powierza realizację
określonego zadania „podmiotowi wewnętrznemu". Spółka komunalna ma charakter
podmiotu wewnętrznego, w przypadku gdy:
realizację zadań własnych
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jednostka samorządu terytorialnego ma decydujący wpływ na decyzje podejmowane
przez spółkę komunalną w zakresie prowadzonej przez nią działalności o charakterze
użyteczności publicznej zleconej przez jednostkę samorządu terytorialnego,
jednostka samorządu terytorialnego posiada 100% udziałów w spółce komunalnej i
zachowuje ten udział przez cały okres trwania zobowiązania do świadczenia usług
publicznych,
usługi zlecone przez jednostkę samorządu terytorialnego stanowią przedmiot
działalności

spółki

komunalnej.

wynika, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną
w Opocznie spełnia warunki, dotyczące charakteru podmiotu
wewnętrznego, dlatego też możliwe jest powierzenie ww. spółce komunalnej zadań własnych
Gminy Opoczno.
Z

powyższego

odpowiedzialnością

Kwestie szczegółowe związane z realizacją ww. zadań należy uregulować w umowie
wykonawczej, która nie podlega ustawie - Prawo zamówień publicznych, ponieważ źródłem
zobowiązania do świadczenia usług jest w takim przypadku odpowiedni akt władczy.
Rada Miejska w Opocznie niniejszą uchwałą powierza
Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
Opocznie realizację niektórych obowiązkowych zadań własnych gminy z zakresu wykonania
przyłączy kanalizacji sanitarnej do szkół i świetlic wiejskich na terenie Gminy Opoczno.
W

związku

Podjęcie

z

powyższym

niniejszej

uchwały

jest zasadne.

