UCHWAŁA NR XXXIV/216/21
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 23 marca 2021 r.
zmieniająca uchwałę nr XXXII/206/20 Rady Gminy Pszczółki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie
powierzenia spółce komunalnej Eco Probe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania
niektórych zadań Gminy
Na podstawie art. 9 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 15 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f i h ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 2 i art. 4 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 712 ze zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Zmienia się § 1 uchwały nr XXXII/206/20 Rady Gminy Pszczółki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie
powierzenia spółce komunalnej Eco Probe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania niektórych
zadań Gminy, który otrzymuje brzmienie:
„W związku z utworzeniem, w celu realizacji zadań własnych, przez Gminę jednoosobowej Spółki z o.o.
pod firmą Eco Probe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powierza się Eco Probe Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Pszczółkach NIP: 6040221207, REGON: 387597564, wykonywanie
zadań własnych Gminy w zakresie:
1) zapewnienia czystości i porządku na terenach znajdujących się w zasobach Gminy, takich jak ulice,
place, skwery, parki, przystanki komunikacji i inne tereny otwarte;
2) zimowego utrzymania jezdni, chodników, placów i ciągów pieszych;
3) utrzymania i zagospodarowaniu gminnych terenów zielonych i zadrzewień;
4) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy i rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej,
utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych;
5) utrzymaniu gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;
6) naprawy i konserwacji gminnych dróg, chodników i ścieżek rowerowych.”.
§ 2. W uchwale nr XXXII/206/20 Rady Gminy Pszczółki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie powierzenia
spółce komunalnej Eco Probe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania niektórych zadań Gminy,
dodaje się § 1a o następującej treści:
„Wójt jest upoważniony do ustalenia w drodze zarządzenia zasad zlecania i rozliczania z realizacji
zadań własnych gminy powierzonych do wykonania spółce Eco Probe Sp. o.o. z siedzibą
w Pszczółkach.”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na gminnej tablicy ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Staniewicz
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Uzasadnienie
Eco Probe sp. z o.o., jako jednostka organizacyjna gminy, została utworzona przez Gminę Pszczółki w celu
realizacji jej zadań własnych, jak i zleconych. Jej powołanie miało więc charakter celowy.
Gospodarką komunalną, w świetle art. 1 ustawy o gospodarce komunalnej, jest wykonywanie przez jednostki
samorządu terytorialnego zadań własnych, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.
Jak stanowi art. 4 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące
jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o wyborze sposobu prowadzenia i form gospodarki
komunalnej. Oznacza to, że domniemanie kompetencji w tym zakresie przysługuje organom stanowiącym
jednostek samorządu terytorialnego (stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w wyroku
z dnia 26 listopada 2013 r., sygn. akt II OSK 2283/13).
W związku z rozwojem gminnej spółki Eco Probe Sp. z o.o. oraz zwiększeniem jej możliwości
organizacyjnych zachodzi konieczność przekazania spółce do realizacji kolejnych zadań określonych w treści
uchwały o jej utworzeniu oraz akcie utworzenia spółki.
Przekazanie do wykonania zadań własnych gminy wymaga ustalenia zasad rekompensaty dla Spółki.
Dotychczas Gmina samodzielnie realizowała powierzone zadania. Wobec scedowania tych zadań na spółkę
komunalna zachodzi konieczność ustalania zasad rozliczeń ze spółką za wykonane usługi.
Zgodnie z decyzją Komisji (UE) z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług
publicznych przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych
w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L.2012 nr 7, str. 3) niezbędne jest, aby spółka została
zobowiązana do świadczenia tych usług publicznych mocą aktu o charakterze władczym, co uzasadnia
konieczność podjęcia niniejszej uchwały.
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