
Uchwała Nr XXXII/297/2014 

Rady Gminy Pokój 

 z dnia 28 kwietnia 2014 r. 

 

w sprawie utworzenia spółki  z ograniczoną odpowiedzialnością 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 2, art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1, 2 i 3 i art. 12 

ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. 

zm.) Rada Gminy Pokój uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Wyraża się zgodę na utworzenie spółki pod nazwą „Zakład Komunalny Pokój spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością”  z siedzibą w Pokoju, zwanej dalej Spółką. 

 

§ 2. 

Jedynym wspólnikiem Spółki określonej w § 1 będzie Gmina Pokój. 

 

§ 3. 

1. Celem Spółki jest wykonywanie zadań własnych gminy z zakresu usług komunalnych 

mających charakter użyteczności publicznej w zakresie: 

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz 

gospodarki wodnej; 

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 

komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną 

oraz gaz; 

4) działalności w zakresie telekomunikacji; 

5) lokalnego transportu zbiorowego; 

6) ochrony zdrowia; 

7) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; 

8) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

9) gminnego budownictwa mieszkaniowego; 

10) edukacji publicznej; 

11) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i 

opieki nad zabytkami; 

12) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 

13) targowisk i hal targowych; 

14) zieleni gminnej i zadrzewień; 

15) cmentarzy gminnych; 

16) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i 

przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu 

przeciwpowodziowego; 



17) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych; 

18) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej 

i prawnej; 

19) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do 

działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania 

aktywności obywatelskiej; 

20) promocji gminy; 

21) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.); 

22) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 

2. Spółka może prowadzić ponadto inną działalność na warunkach określonych odrębnymi 

przepisami oraz zgodnie z aktem założycielskim spółki, w tym będących poza sferą 

użyteczności publicznej, ale ważnych dla rozwoju gminy Pokój. 

3. Prowadzenie działalności określonej w § 3 ust.1 i 2 odbywać się będzie w szczególności na 

rzecz społeczności lokalnej oraz samorządu terytorialnego. 

4. Szczegółowe zasady i zakres działania zostaną ustalone w akcie założycielskim Spółki. 

 

§ 4. 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 ), dzieli się na 

100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i zostanie w całości wniesiony aportem 

pieniężnym przez Gminę Pokój.  

 

 

§ 5. 

Wójt Gminy Pokój wykona wszystkie czynności związane z utworzeniem Spółki, a w 

szczególności: 

1) opracuje akt założycielski Spółki; 

2) dokona powołania pierwszej Rady Nadzorczej Spółki. 

 

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój. 

 

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


