UCHWAŁA Nr XIV/113/19
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU
z dnia 7 października 2019 r.
w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
pod firmą Zakład Usług Komunalnych w Grójcu
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506, ze zm.), art. 2, art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712 ze zm.) oraz art. 151 § 1, art. 152, art. 154
§ 1, § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 505 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.
1. Rada Miejska w Grójcu wyraża zgodę na utworzenie przez Gminę Grójec
jednoosobowej spółki prawa handlowego pod firmą Zakład Usług
Komunalnych w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną
dalej "Spółką", nazwa skrócona ZUK w Grójcu Sp. z o.o.
2. Spółka zostanie utworzona na czas nieokreślony.
3. Kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 5000 zł (słownie: pięć tysięcy
złotych), dzieli się na 5 udziałów po 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy i
zostanie on pokryty w całości z majątku Gminy Grójec w formie wkładu
pieniężnego (gotówki). Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki będzie
następować na warunkach określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz
umowie Spółki (akt założycielski).
W utworzonej Spółce Gmina Grójec obejmuje 100% udziałów.
§ 2.
1. Przedmiotem działalności spółki będzie wykonywanie zadań własnych gminy
z zakresu usług komunalnych mających charakter użyteczności publicznej w
zakresie:
1) odbioru i zagospodarowania odpadów innych niż niebezpieczne,
2) unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym segregacji odpadów,
edukacji ekologicznej;
3) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
4) targowiska,
5) utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych;
6) zieleni gminnej i zadrzewień;

7) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz
obiektów administracyjnych;
i innych zadań szczegółowo wskazanych w akcie założycielskim podczas
zakładania spółki.
2. W czasie działania spółki przewiduje się zmiany w PKD w zależności od
potrzeb gminy.
3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

