
UCHWAŁA NR XXXV/282/2022 
RADY GMINY CZERNIKOWO 

z dnia 23 lutego 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Czernikowo spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Gminny Zakład Komunalny 

w Czernikowie oraz wniesienia przez Gminę Czernikowo wkładu pieniężnego 
z przeznaczeniem na pokrycie kapitału zakładowego spółki 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. f i g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 679) Rada Gminy Czernikowo uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na utworzenie przez Gminę Czernikowo Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
pod firmą Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie. 

§ 2. Celem Spółki będzie realizacja zadań własnych gminy obejmujących sprawy: zbieranie odpadów 
innych niż niebezpieczne, pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzaniei oczyszczanie ścieków, 
roboty związane z budową dróg i autostrad, roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci 
rozdzielczych, roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, roboty 
budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. 

§ 3. Kapitał zakładowy spółki w chwili jej zawiązania wyniesie 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 
złotych) i zostanie pokryty w całości przez Gminę Czernikowo wkładem pieniężnym. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Rafał Rutkowski 
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Uzasadnienie 

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na utworzenie przez Gminę Czernikowo spółki pod 
firmą Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f i g ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał 
w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących m.in. tworzenia 
i przystępowania do spółek, tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych 
jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek. 

Wobec powyższego do kompetencji Rady Gminy należy podjęcie stosownej uchwały. 
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