
UCHWAŁA NR XXXIX/330/2009  

RADY MIASTA SANDOMIERZA  

z dnia 30 września 2009 r.  

 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu. 

 

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

gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.4 ust.1 pkt. 1 i

art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43

z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala co nastepuje : 

§ 1. W uchwale Nr. LVII/307/93 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 grudnia 1993 r. 

w sprawie przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej zm. uchwałą Nr. LII/338/97 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 maja

1997 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu po § 2 dodaje § 3 w 

brzmieniu : " § 3. Zasadniczą działalnością Spółki jest wykonywanie zadań własnych gminy z zakresu

gospodarki komunalnej a w szczególności sprawy:  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

U Z A S A D N I E N I E 

Spółka PGK i M Sp. z o.o. w Sandomierzu powstała w 1997 r. w wyniku przekształcenia 

przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w oparciu 

o obowiązujące w dacie przekształcenia przepisy tj : Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 

z dnia 27 czerwca 1934 r. - Kodeks handlowy, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 

komunalnej ( Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ), ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji 

i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych ( Dz. U. Nr 118, poz. 561 z późn.zm.). Intencją 

ustawodawcy było utworzenie podmiotów gospodarczych mających na celu wykonywanie zadań 

należących do zadań własnych gminy. Wskazanie tegoż celu znalazło wyraz w umowie spółki - akcie

przekształcenia sporządzonej w formie aktu notarialnego 30 czerwca 1997 r. przed notariuszem mgr

Markiem Stecem w Kancelarii Notarialnej w Sandomierzu Repertorium "A" 2211/1997 r. poprzez 

zakreślenie przedmiotu działalności, tożsame z zadaniami należącymi do zadań własnych Gminy, po 

uprzednim podjęciu przez Radę Miejską w Sandomierzu stosownych uchwał nr LVII/307/93 z 14 

grudnia 1993 r. i LII/338/97 z 27 maja 1997 r. Skoro w spółce Gmina Sandomierz posiada cały 

kapitał zakładowy, a spółka od 1997 r. wykonuje zadania własne gminy, to fakt ten powinien 

znaleźć odzwierciedlenie w stosownej uchwale gminy. Stanowisko takie zajął min. Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 10.11.2005 r. ( sygn. akt III S.A./Wa 2445/05, 

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11.08.2005 r. ( sygn. akt II GSK 105/05 ) oraz 

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w informacji z dnia 21 stycznia 2009 r. ( UZP/DP/O - 

JNI/248957/1232/09  

1) zarządzania nieruchomościmi,

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

komunalnych, utrzymania czystości porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk 

i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, 

3) lokalnego transportu zbiorowego,

4) zieleni gminnej i zadrzewień,

5) cmentarzy gminnych."

Przewodniczący Rady 

Miasta  
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