UCHWAŁA Nr 248
RADY MIASTA KONINA
z dnia 27 listopada 2019 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 759 Rady Miasta Konina
z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru sposobu
i form prowadzenia gospodarki komunalnej.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w związku z art. 2 i art. 4 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 2019 r. poz. 712 ze zm.)
– Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:
§ 1.
W Uchwale Nr 759 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru
sposobu i form prowadzenia gospodarki komunalnej, § 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„Postanawia się prowadzić gospodarkę komunalną Miasta Konina w zakresie:
1) utrzymania cmentarza komunalnego,
2) prowadzenia targowisk miejskich,
3) utrzymania czystości i porządku,
4) utrzymania i prowadzenia PSZOK,
w formie spółki prawa handlowego ze 100% udziałem Miasta Konina”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Tadeusz Wojdyński

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 248
Rady Miasta Konina
z dnia 27 listopada 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 759 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru sposobu i form prowadzenia gospodarki komunalnej.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r., poz. 506 ze zm.) dalej: „ustawa”, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty jest
zadaniem własnym gminy. Zadania własne obejmują w szczególności sprawy:
1) utrzymania czystości i porządku - w tym utworzenia i prowadzenia PSZOK - (art. 7 ust. 1
pkt 3 ustawy),
2) targowisk i hal targowych (art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy),
3) cmentarzy gminnych (art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy),
Art. 9 ust. 1 ustawy stanowi, że w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć
jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami
pozarządowymi. Natomiast ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U.
z 2019 r., poz. 712 ze zm.) w art. 2 i art. 4 ust.1 pkt 1 stanowi o formach organizacyjnoprawnych
prowadzenia gospodarki komunalnej oraz kompetencjach organów jednostek samorządowych
w zakresie wyboru sposobu i form gospodarki komunalnej. Zgodnie z przywołanymi
przepisami:
1) gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w
szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa
handlowego,
2) jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące jednostek samorządu
terytorialnego postanawiają o wyborze sposobu prowadzenia i form gospodarki
komunalnej.
Wykonywanie zadań własnych gminy przy pomocy utworzonej w tym celu spółki
prawa handlowego umożliwia także przekazywanie tych zadań bez stosowania przepisów
ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843). Stanowisko to potwierdza Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku NSA II GSK
105/05 z dnia 11 sierpnia 2015 r. oraz opinia Urzędu Zamówień Publicznych z czerwca 2017
r. pn. „Współpraca publiczno-publiczna w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych”
zgodnie z którą: „ (...) jeżeli jednostka samorządu terytorialnego wykonuje zadania własne:

a) w formie własnej jednostki organizacyjnej (samorządowy zakład budżetowy), lub
b) w formie utworzonej przez siebie spółki prawa handlowego – tj. spółki akcyjnej lub spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 9 ustawy o gospodarce komunalnej)
działa bezpośrednio na gruncie ustawy o gospodarce komunalnej i nie stosuje do realizacji tych
zadań przepisów ustawy Pzp.”
Biorąc pod uwagę powyżej wskazane okoliczności, podjęcie uchwały należy uznać
za celowe i zasadne.
Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Tadeusz Wojdyński

