
UCHWAŁA NR 297/2016 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 28 czerwca 2016r. 

 
 
w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej w Jastrowiu poprzez likwidację w celu utworzenia spółki prawa handlowego.  
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. f) i h) ustawy z dnia 8 marca 1990r.                           
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446), art.6 ust.1, art.22 ust.1 i art.23 ustawy                     
z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2016r. poz.573) oraz art.16 ust.1, 
3, 5  i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885, 
poz.938, poz.1646; z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015r. 
poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130,  poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, 
poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150; z 2016r. poz.195) -  
 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 
 

§1. Likwiduje się samorządowy zakład budżetowy działający pod nazwą Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu, zwany dalej „Zakładem”, w celu jego 
przekształcenia w jednoosobową spółkę Gminy i Miasta Jastrowie pod nazwą „Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, zwaną 
dalej „Spółką”. 

 
§2. 1. Spółka zapewni ciągłość działalności wykonywanej przez Zakład w zakresie 

gospodarki komunalnej określonej w statucie Zakładu związanej z realizacją zadań 
o charakterze własnym Gminy i Miasta Jastrowie oraz zadań z zakresu użyteczności 
publicznej.  
 2. Szczegółowy przedmiot działalności Spółki zostanie określony w Akcie 
Założycielskim Spółki.  
 

§3. 1.  Składniki mienia Zakładu stają się majątkiem Spółki i stanowią pokrycie 
kapitału. 

2. Należności i zobowiązania Zakładu przejmuje utworzona Spółka. 
3. Spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością Zakładu.  
4. Pracownicy Zakładu stają się pracownikami Spółki w trybie określonym w art.231 

Kodeksu pracy. 
 

§4. Likwidacja samorządowego zakładu budżetowego nastąpi do dnia 31 grudnia 
2016r. 
 

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie.  
 
§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 
 
do uchwały Nr 297/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 czerwca 2016r. 
w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej w Jastrowiu poprzez likwidację w celu utworzenia spółki prawa handlowego.  
 
 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu jest jednostką organizacyjną Gminy                     
i Miasta Jastrowie utworzoną w dniu 1 stycznia 1998r. jako zakład budżetowy w rozumieniu 
ustawy  o finansach publicznych. 

Zakres działalności Zakładu obejmuje realizację zadań gminy w zakresie eksploatacji 
komunalnych zasobów lokalowych i utrzymywania w należytym stanie technicznym 
administrowanych budynków, a dodatkowo sprawowanie funkcji zarządcy we wspólnotach 
mieszkaniowych. 

Zgodnie z art.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.                    
z 2016r. poz.573) - gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu 
terytorialnego w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek 
prawa handlowego. 

Zmiana formy prawnej prowadzenia gospodarki komunalnej zakresie objętym  
przedkładaną uchwałą podyktowana jest koniecznością dostosowania ram działalności 
komunalnego zakładu budżetowego do zmieniającego się otoczenia prawnego                              
i konkurencyjnego, w jakim funkcjonuje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  w Jastrowiu. 
Celem uchwały jest stworzenie optymalnego modelu ekonomicznego pozwalającego na 
efektywne wykorzystanie posiadanego potencjału techniczno-organizacyjnego i majątkowego 
Zakładu. Zakładany efekt ma się sprowadzić do polepszenia jakości świadczonych usług 
publicznych, zwiększenia ich efektywności oraz osiągnięcia maksymalnych efektów                            
w stosunku do ponoszonych kosztów. Formułę zmiany formy prawnej wyznacza art.22 ust.1 
ustawy o gospodarce komunalnej. W świetle powołanego przepisu -  organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, zdecydować o likwidacji 
samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki akcyjnej albo spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością przez wniesienie na pokrycie kapitału spółki wkładu w 
postaci mienia samorządowego zakładu budżetowego pozostałego po jego likwidacji. 
Jednocześnie w świetle ust.3 tego artykułu - czynności związane z likwidacją samorządowego 
zakładu budżetowego wykonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.   

Również ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. 
poz.885 ze zm.) zawiera regulację prawną  dopuszczającą przekształcenie zakładu 
budżetowego w inną formę organizacyjno-prawną.   

Spółka komunalna zapewni ciągłość działalności wykonywanej dotychczas przez 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie gospodarki komunalnej określonej w statucie 
Zakładu związanej z realizacją zadań o charakterze własnym Gminy i Miasta Jastrowie oraz 
zadań z zakresu użyteczności publicznej. Szczegółowy przedmiot działalności Spółki zostanie 
określony w Akcie Założycielskim Spółki.  

Spółka prawa handlowego przejmie po zlikwidowanej jednostce jej majątek, 
należności  i zobowiązania, natomiast w sferze stosunków pracowniczych stanie się z mocy 
prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy.  

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 9 lit. f) i h) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446) – do wyłącznej kompetencji rady gminy należy tworzenie 
spółek oraz likwidacja gminnych jednostek organizacyjnych. 

 
Mając powyższe na uwadze podjęcie przedkładanej uchwały znajduje pełne 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 


