UCHWAŁA Nr XL/392/2017
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania gminnej spółki, której przedmiotem działania będzie odbiór
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy
Miejskiej Pruszcz Gdański, zagospodarowanie tych odpadów, wyposażenie miejsc
selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz wyposażenie i prowadzenie
gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. f i g, art. 7 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 4 ust.1
pkt 1 oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r. poz. 827)
RADA MIASTA
u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e:

§1
1. Rada Miasta Pruszcz Gdański wyraża wolę utworzenia przez Gminę Miejską Pruszcz
Gdański jednoosobowej spółki prawa handlowego pod firmą PURUM Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Pruszczu Gdańskim.
2. Przedmiotem działalności Spółki, o której mowa w ust. 1 będzie wykonywanie zadań
własnych Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie odbioru odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański,
zagospodarowaniu tych odpadów, wyposażenia miejsc selektywnego zbierania
odpadów komunalnych oraz wyposażenia i prowadzenia gminnego punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w celu zaspokojenia zbiorowych
potrzeb wspólnoty samorządowej.
3. Kapitał zakładowy Spółki, o której mowa w ust. 1, będzie wynosił 4.500.000 zł i dzielić
się będzie na 4.500 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy udział.
4. Wszystkie udziały w Spółce zostaną objęte przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański
i pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 4.500.000 zł, przy czym pierwszy wkład
pieniężny w dniu zawiązania Spółki będzie pokryty wkładem pieniężnym w wysokości
500.000 zł.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
Małgorzata Czarnecka – Szafrańska

UZASADNIENIE
W związku z wykonywaniem przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański zadań własnych
z zakresie utrzymania porządku i czystości w gminie oraz biorąc pod uwagę dotychczasowe
koszty ponoszone przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański istnieje uzasadniona potrzeba
powołania przez Gminę spółki komunalnej, której powierzone zostanie wykonywanie zadań
własnych Gminy w wyżej zakreślonym zakresie, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb
wspólnoty samorządowej.
Spółka w założeniu działać będzie jako spółka prawa handlowego w formule spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością. Podstawowym rodzajem działalności Spółki będzie odbiór
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miejskiej
Pruszcz Gdański, zagospodarowanie tych odpadów, wyposażenie miejsc selektywnego
zbierania odpadów komunalnych oraz wyposażenie i prowadzenie gminnego punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Spółka nie wyklucza w kolejnych latach
rozszerzenia działalności zgodnie z zapisami zawartymi w akcie założycielskim.
Spółka zostanie powołana do życia w styczniu 2018 roku. Działalność operacyjna
Spółki rozpocznie się 01 stycznia 2019 r. W roku 2018 Spółka będzie sukcesywnie zatrudniała
osoby, przygotowywała dane do przetargów, organizowała pracę biura, będzie szukała placu
na parking samochodowy, przygotuje stosowną dokumentację. Koniec roku 2018 to okres, w
którym Spółka dokona zakupu niezbędnych środków trwałych, towarów i materiałów
służących prowadzeniu działalności operacyjnej.
Kapitał zakładowy wynosić będzie 4.500.000 zł Kapitał zostanie wniesiony przez
Gminę Miejską Pruszcz Gdański, która zostanie 100 % właścicielem udziałów Spółki. Na dzień
rejestracji Spółki kapitał założycielski zostanie wniesiony w wysokości 500.000 zł
w styczniu 2018 roku.
Rynkiem docelowym działania Spółki jest obsługa wszystkich mieszkańców Gminy
Miejskiej Pruszcz Gdański zamieszkującej w budownictwie jednorodzinnym
i wielorodzinnym. Spółka będzie oferować usługi w zakresie: odbioru odpadów na terenie
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański i ich zagospodarowania, likwidacji dzikich wysypisk,
odbioru odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych. Szczegółowy wykaz przedmiotu
działalności opisany jest w akcie założycielskim spółki.
Z przeprowadzonej analizy finansowej oraz materiałów źródłowych wynika,
że istnieje uzasadniona potrzeba powołania Spółki służącej omówionej na wstępie działalności.
Podstawowym założeniem jest wpłata kapitału w wysokości 4.500.000 zł, która będzie
stanowiła podstawę nabycia niezbędnego majątku na potrzeby działalności operacyjnej Spółki,
oraz pozwoli funkcjonować Spółce w pierwszym roku działalności bez sprzedaży usług.
W kolejnych latach Spółka sama będzie finansować swoją działalność gospodarczą
osiągając dodatnie przepływy finansowe i wyniki, tym samym Gmina Miejska Pruszcz Gdański
nie będzie od roku 2019 wydatkowała środków finansowych na zakup usług (będących
przedmiotem działalności Spółki) od firm zewnętrznych.

