
UCHWAŁA NR XXXII/284/2017
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Prószków pod nazwą Gminne Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1875), 
art. 2, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2017r, 
poz. 827) oraz art. 151 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017, 
poz. 1577) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Tworzy się jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą: Gminne Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2. 

1. Przedmiotem działalności Spółki będzie w szczególności:

a) działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, odzysk surowców;

b) opróżnianie i ustawianie koszy ulicznych na terenie Gminy;

c) zorganizowanie i prowadzenie Systemu Selektywnej Zbiórki Odpadów (szkło, papier, tworzywa, odpady 
budowlane, odpady komunalne niebezpieczne);

d) oczyszczanie i utrzymanie letnie dróg gminnych;

e) utrzymanie zimowe ulic, chodników i placów;

f) likwidacja dzikich wysypisk odpadów stałych na terenie Gminy;

g) zarządzanie i administrowanie budynkami mieszkalnymi stanowiącymi gminne zasoby mieszkaniowe;

h) zarządzanie i administrowanie lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy;

i) transport lądowy pasażerski miejski i podmiejski;

j) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;

k) działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni;

l) wykonawstwo robót, nadzorowanie robót, prowadzenie robót w formie inwestora zastępczego w zakresie 
budowy budynków, dróg, chodników, mostów, instalacji sanitarnych, elektrycznych, konstrukcji inżynierskich;

m) utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;

n) utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień;

o) prowadzenie targowisk i hal targowych;

p) działalność związana z przestrzeganiem ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochroną 
środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.

2. Spółka może podejmować inną działalność ważną dla rozwoju gminy i potrzeb społeczności lokalnej 
z zastrzeżeniem spełnienia przesłanek określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz świadczyć usługi 
zgodnie z aktem założycielskim Spółki.

§ 3. 

1. Początkowy kapitał zakładowy Spółki wynosić będzie 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 
00/100) i dzielić się będzie na 30 (słownie: trzydzieści) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 
1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy.
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2. Gmina Prószków obejmie wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki i pokryje je wkładem 
pieniężnym w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

§ 4. 

Szczegółowe zadania, zakres i zasady działania oraz organizację Spółki określi akt założycielski.

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady

Krystian Janikula
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