UCHWAŁA NR XXXIX.374.2017
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie planowanego przekształcenia Zakładu Komunalnego w Halinowie w celu utworzenia spółki
prawa handlowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f i lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 2, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 6 ust. 1 oraz
art. 22 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r., poz. 827), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r., poz. 2077),
Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje.
§ 1. 1. Intencją Rady Miejskiej w Halinowie jest podjęcie czynności przygotowawczych zmierzających do
planowanej likwidacji Zakładu Komunalnego w Halinowie, zwanego dalej „Zakładem”, celem jego
przekształcenia w spółkę prawa handlowego, zwaną dalej „Spółką”.
2. Czynności przygotowawcze, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powinny zostać przeprowadzone w taki
sposób i w takich terminach, aby likwidacja i przekształcenie Zakładu mogły nastąpić w terminie do dnia
30 czerwca 2018 roku.
3. Uchwała Rady Miejskiej w Halinowie o likwidacji Zakładu i jego przekształceniu w Spółkę, tj. uchwała,
o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tekst jednolity
Dz.U. z 2017 r., poz. 827), zostanie podjęta w terminie późniejszym.
§ 2. W ramach czynności przygotowawczych zmierzających do planowanej likwidacji Zakładu i jego
przekształcenia w Spółkę, należy w szczególności dokonać identyfikacji składników majątkowych, w które
docelowo wyposażona zostanie Spółka.
§ 3. Wykonanie uchwały, w tym koordynację czynności przygotowawczych zmierzających do likwidacji
Zakładu i jego przekształcenia w Spółkę, powierza się Burmistrzowi Gminy Halinów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Halinowie
Marcin Pietrusiński

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIX.374.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2017 roku
Zakład Komunalny w Halinowie został utworzony na mocy Uchwały Nr XXVIII/154/93 Rady Gminy
w Halinowie z dnia 29 czerwca 1993 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego oraz zatwierdzenia
statutu.
Zakład działa na podstawie Uchwały Nr IX/71/03 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 23 maja 2003 roku
w sprawie nadania Statutu Zakładowi Komunalnemu w Halinowie, ostatnio zmienianej Uchwałą
Nr XXII.191.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 kwietnia 2012 roku, w celu realizacji zadań
w zakresie:
1. prowadzenia działalności eksploatacyjnej obiektów Stacji Uzdatniania Wody oraz obiektu Oczyszczalni
Ścieków,
2. odprowadzania i oczyszczania ścieków,
3. uzdatniania i dostarczania wody,
4. usuwania awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
5. usuwania uszkodzeń urządzeń technologicznych,
6. eksploatacji punktu zlewnego dla wozów asenizacyjnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
z nieczystości ciekłych i transport nieczystości ciekłych do stacji zlewnej,
7. zawierania umów i prowadzenia rozliczeń finansowych z odbiorcami usług
kanalizacyjnych, właścicielami nieruchomości i dostawcami nieczystości ciekłych,

wodociągowo-

8. prowadzenia prac budowlanych oraz remontowo-modernizacyjnych wchodzących w zakres działalności
Zakładu,
9. sprawowania nadzoru i dokonywanie odbiorów zanikowych i końcowych sieci i przyłączy
wodociągowo-kanalizacyjnych oraz innych obiektów realizowanych na rzecz miasta i gminy Halinów oraz
innych usługobiorców, a wchodzących w zakres działalności Zakładu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f i h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy
podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych
gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek.
Podstawę prawną przekształcenia określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) (dalej jako: „u.f.p.”), która przewiduje instytucję „przekształcenia''
zakładu budżetowego w inną formę organizacyjno-prawną oraz sukcesję generalną pomiędzy podmiotami
tj. zakładem a nowoutworzoną spółką.
Stosownie do treści art. 16 ust. 1 u.f.p. kompetencja do tworzenia, łączenia, przekształcania w inną formę
organizacyjno-prawną oraz likwidacji samorządowego zakładu budżetowego należy do organu stanowiącego
jednostki samorządu terytorialnego.
Mając na uwadze przedmiot działalności Zakładu Komunalnego w Halinowie należy, przy wyborze formy
organizacyjno-prawnej nowego podmiotu, uwzględnić przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 827) (dalej jako: „u.g.k.”). Stosownie do art. 2 u.g.k., gospodarka
komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach
samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego.
Przekształcenie samorządowego zakładu budżetowego w inną formę organizacyjno-prawną, w tym
w spółkę prawa handlowego, zgodnie z art. 16 ust. 5 u.f.p. wymaga uprzednio likwidacji tego zakładu.
Zamierzeniem niniejszej uchwały jest przystąpienie do czynności mających na celu przygotowanie procesu
likwidacji Zakładu i jego przekształcenia w Spółkę, zwłaszcza poprzez odpowiednią identyfikację mienia
wykorzystywanego w ramach dotychczasowej działalności Zakładu, a także katalogu praw i obowiązków z tą
działalnością związanych, które miałyby zostać przekazane do majątku spółki powstałej w wyniku
przekształcenia Zakładu. Jednocześnie, podejmowane na podstawie niniejszej uchwały działania powinny

służyć ocenie zasadności likwidacji Zakładu i jego przekształcenia w Spółkę.
Czynności zmierzające do likwidacji Zakładu, celem jego przekształcenia w Spółkę, podejmowane będą
przy założeniu, że Gmina Halinów będzie jedynym udziałowcem nowoutworzonej Spółki i zachowa pełną
kontrolę nad funkcjonowaniem i kierunkami rozwoju przekształconej jednostki, a także nad wniesionym do
nowoutworzonej Spółki majątkiem.
Czynności przygotowawcze związane z likwidacją Zakładu, celem jego przekształcenia w Spółkę,
podejmowane będą z uwzględnieniem planowanego w dalszej perspektywie wyposażenia Spółki
w nowopowstałą infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, w tym w szczególności infrastrukturę powstałą w ramach
realizacji przedsięwzięcia: Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów.
Mając na względzie powyższe, zasadne jest przystąpienie do czynności przygotowawczych zmierzających
do likwidacji Zakładu Komunalnego w Halinowie, celem jego przekształcenia w Spółkę.

