
UCHWALA NR XVIII120/2012 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWlE MAZOWIECKIM 


z dnia 30 kwietnia 2012 r. 

w sprawie reslrukluryzacji gospodarki komunalnej Miasla Mak6w Mazowiecki 

Na podstawie art. 18 us!. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'tdzie gminnym (Oz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z pOin. zm.) oraz art. 4 ust. I pkt I ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 0 gospodarce komunalnej (Oz. 
U. z 20 II r. Nr 45, poz. 236), uchwala si~, co nast~puje: 

§ 1. Postanawia si~ dokonac restrukturyzacji gospodarki komunalnej Miasta Makow Mazowiecki poprzez 
pol<\.czenie spolek prawa handlowego, w ktorych Miasto Makow Mazowiecki posiada udzialy tj . luma Sp. z 0.0. zs 
w Makowie Mazowieckim oraz Miejskiego Przedsi~biorstwa Usiug Komunalnych Sp. z 0 .0. zs w Makowie 
Mazowieckim. 

§ 2. Zobowi'tzuje si~ Burmistrza Miasta do podj~cia dzialan maj'tcych na celu przeprowadzenie restrukturyzacji 
oraz przedloienia Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim koncepcji pol'tczenia spolek, 0 kt6rych mowa w § I, 
w terminie do dnia 31.05.2012 roku. 

§ 3. Wykonanie uchwaiy powierza si~ Burmistrzowi Miasta. 

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia . 

Przewodnicz'tcy Rady 
Miejskiej 
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Uzasadnienie 

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wsp61noty samorza,dowej naleZy do zadan wlasnych gminy. Do zadan tych 
zalicza si~ mi~dzy innymi zaopatrzenie w energi~ elektryczna, i cieplna.., gaz, sprawy z zakresu zbiorowego 
zaopatrywania w wod~ oraz zbiorowego odprowadzania sciek6w, gospodarowania odpadami komunalnymi czy 
tei: gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. W celu wykonywania zadan wlasnych gmina moi:e 
tworzye jednostki organizacyjne, a tak:i:e zawierae umowy z innymi podmiotami. Zgodnie z art. 2 ustawy 
o gospodarce komunalnej jednostki samorza,du terytorialnego gospodark~ komunalna, ( ktrira jest zdefiniowana 
przez art. 1 ust. 2: "gospodarka komunalna obejmuje w szczegrilnosci zadania 0 charakterze uiytecznosci 
publicznej, kt6rych celem jest bieiqce i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych po/rzeb Illdnosci w drodze 
swiadczenia uslug powszechnie dos/wnych 'J , moga, prowadzie w formach: samorza,dowego zakladu 
budzetowego lub sp61ek prawa handlowego. 

Natomiast art. 4 ust. 1 pkt cytowanej ustawy stwierdza expressis verbis, ze to organy stanowillce 
jednostek samorzlldu terytorialnego postanawiajll 0 wyborze sposobu prowadzenia i form gospodarki 
komunalnej . 

Miasto Mak6w Mazowiecki oraz Sp61dzielnia Mieszkan iowa Lokatorsko-Wlasnosciowa "JUBILATKA" 
w Makowie Mazowieckim 13 czerwca 2006 r. powolaly sp6lk~ prawa handlowego pod firma, JUMA Sp. z 0.0., 

kt6rej podstawowym celem jest realizacja zadania wlasnego gminy-prowadzenie dzialalnosci cieplowniczej. 

Nadto Miasto jest 100% wlaScicielem Miejskiego Przedsi~biorstwa Uslug Komunalnych Sp. z 0.0. powolanej 
3 stycznia 1992 r., kt6rej statutowy zakres dzialalnosci w dutej mierze czyni zadose wymogom stawianym 
przez ustaw~ 0 samorza,dzie gminnym co do zadan wlasnych gminy. 

Zatem, w obecnym stanie prawnym dochodzi do swego rodzaju dublowania funkcji. Obydwie spolki cechuja, 
podobne zalcresy dzialalnoSci. Wobec tego Rada Miejska w Makowie Mazowieckim postanawia dokonae 
konsolidacji sektora gospodarki komunalnej w Makowie Mazowieckim poprzez pola,czenie obydwu sp6lek. 

Przeprowadzenie procesu Ia,czenia spolek powinno odbye si~ w mysl przepis6w Kodeksu Sp61ek 
Handlowych w ten spos6b, ze spolka MPUK Sp. z 0.0. (spolka przejmuja,ca) przejmie spolk~ JUMA (sp61ka 
przejmowana) i z dniem przej~cia wejdzie w jej prawa i obowia,zki. 

Ostatnim etapem prawnej konsolidacji b~dzie umorzenie udzialow SM L-W "JUBILATKA" w spolce MPUK 
(czynnose ta nasta,pi zgodnie z ww. pismem Spoldzielni w momencie gdy MPUK przeprowadzi inwestycj~ 
w zakresie budowy centralnej cieplowni oraz uzyska koncesj~ w mys l przepis6w prawa energetycznego). 

Bezdyskusyjne wydaja, si~ bye argumenty przemawiaja,ce za pola,czeniem spolek: 

a) Tozsamy cel powolania obydwu spolek - wykonywanie zadan wlasnych gminy 

b) Toisame statutowe zakresy dzialalnosci 

c) W miar~ jednorodna struktura wlascicielska 

d) WzgI~dy ekonomiczne takie jak optymalizacja koszt6w ogolnego zarza,du, lepsze wykorzystanie zasob6w 
ludzkich, efekt synergii, zwi~kszone mozliwosci poiyczkowo-kredytowe. 

W zwia,zku z tyrn podj~cie uchwaly jest uzasadnione. 

PRZEwom;~ RADY 
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