
UCHWAŁA  NR XV/   77 /2015
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU

w sprawie: wyrażenia  zgody  na  połączenie  spółek  komunalnych:  Spółki
działającej  pod firmą  Borecki  Zakład  Wodociągów i  Kanalizacji
Sp. z o.o. z siedzibą w Karolewie ze Spółką działającą pod firmą
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Karolewie.

                  

                    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f, g oraz h ustawy z dnia
8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z  2015  r.,  poz  1515),
w związku z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek
handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§  1.  Wyraża  się  zgodę  na  połączenie  spółki  działającej  pod  firmą  Borecki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Karolewie ze Spółką
działającą  pod  firmą  Zakład  Usług  Komunalnych  Sp.  z  o.  o.  z  siedzibą
w Karolewie.

§ 2.  Połączenie  nastąpi  w trybie  określonym w art.  492 § 1 pkt  1  Kodeksu
spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki działającej pod
firmą Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Karolewie (spółka
przejmowana)  na  spółkę  działającą  pod  firmą  Borecki  Zakład  Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. (spółka przejmująca) w zamian za udziały, które spółka
przejmująca  wyda  Gminie  Borek  Wlkp.,  jako  jedynemu  wspólnikowi  spółki
przejmowanej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku  Wlkp. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracowała:
Małgorzata Stanisławska



UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XV/   77  /2015

Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU

w sprawie: wyrażenia  zgody  na  połączenie  spółek  komunalnych:  Spółki
działającej  pod firmą  Borecki  Zakład  Wodociągów i  Kanalizacji
Sp. z o.o. z siedzibą w Karolewie ze Spółką działającą pod firmą
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Karolewie.

      Zgodnie z brzmieniem art.18 ust 2 pkt. 9 lit. f, g i h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o  samorządzie  gminnym  do  wyłącznej  właściwości  Rady  Miejskiej  należy
podejmowanie  uchwał  w  sprawach  majątkowych  Gminy  Borek  Wlkp.,
przekraczających zakres zwykłego zarządu a dotyczących tworzenia i przystępowania
do spółek oraz rozwiązywania i  występowania z nich,  określania zasad wnoszenia,
cofania  i  zbywania  udziałów  i  akcji  przez  Burmistrza  a  ponadto  w  sprawach
reorganizacji gminnych jednostek organizacyjnych. 

Połączenie  spółek  komunalnych  zostanie  dokonane  poprzez  przeniesienie  całego
majątku spółki przejmowanej działającej pod firmą: Zakład Usług Komunalnych Sp.
z  o.o.  z  siedzibą  w  Karolewie  na  spółkę  działającą  pod  firmą  Borecki  Zakład
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Karolewie w zamian za udziały,
które Borecki Zakład Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o.o. wyda Gminie Borek Wlkp.
jako wspólnikowi spółki  przejmowanej.  Spółka przejmowana w wyniku połączenia
zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. 

Gmina  Borek  Wlkp.  pozostanie  nadal  jedynym  udziałowcem  połączonych  spółek
i  w  związku  z  tym  nie  wystąpi  zagrożenie  utraty  kontroli  nad  tym  podmiotem.
Ponadto,  stosownie do treści  art.  494 § 1 i  2 Kodeksu spółek handlowych,  spółka
przejmująca  wstępuje  z  dniem połączenia  we  wszystkie  prawa  i  obowiązki  spółki
przejmowanej  i  przechodzą  na  nią,  z  dniem połączenia,  w szczególności  wszelkie
zezwolenia, zobowiązania oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej.

Przeprowadzenie  połączenia  spółek  będących  własnością  Gminy  Borek  Wlkp.
podyktowane  jest  potrzebą  optymalizacji  zarządzania  majątkiem  gminnym,
koniecznością  zwiększenia  i  uporządkowania  potencjału  organizacyjnego
i  technologicznego  spółek  komunalnych.  Konsolidacja  spółek  posłuży  stworzeniu
sprawnej  ekonomicznie i  organizacyjnie jednostki  komunalnej,  mogącej  efektywnie
realizować dotychczasowe obszary działalności  obu łączących się spółek,  aktywnie
działającej  na  lokalnym  rynku  lokalnym,  kreującej  jego  standardy.  Połączenie
w szczególności  wpłynie  w istotny  sposób  na  zmniejszenie  kosztów ponoszonych
w procesie zarządzania oraz w procesie sprawozdawczości i kontroli. 

Planowane połączenie Spółek powinno nastąpić do 31 grudnia 2015 r.
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