
RADA M I E J S K A  
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27-300 L ipsko, u l.l  Maja 2 
województwo m azowieckie UCHWAŁA NR VI/46/2019 

RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU

z dnia 23 stycznia 2019 r.

w sprawie przekształcenia Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych w Lipsku w celu 
utworzenia spółki prawa handlowego pod firmą: Zakład Usług Komunalnych w Lipsku Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f  i lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z2018r. poz. 994; zm.: Dz. U. z2018r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500.), art. 2, 
4 ust. 1 pkt 1, art. 6 ust. 1, art. 22 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce 
komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1496 i poz. 1693.), art. 16 ust. 1 , ust. 3, 
ust. 5 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. 
Z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500.) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Likwiduje się Samorządowy Zakład Budżetowy Usług Komunalnych w Lipsku, zwany dalej 
„Zakładem”, celem jego przekształcenia w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym 
wspólnikiem będzie Miasto i Gmina Lipsko.

2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała z przekształcenia Zakładu zwana dalej „Spółką”, 
będzie funkcjonować pod firmą: Zakład Usług Komunalnych w Lipsku Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.

§ 2. Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko określi w akcie założycielskim przedmiot działalności Spółki.

§ 3. Na pokrycie kapitału zakładowego Spółki Miasto i Gmina Lipsko wnosi wkłady niepieniężne w postaci 
mienia likwidowanego Zakładu, stanowiącego przedsiębiorstwo, w skład którego wejdzie również prawo 
użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności położonych na nich budynków i innych 
urządzeń.

§ 4. Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko wykona wszelkie czynności związane z likwidacją Samorządowego 
Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych w Lipsku w celu przekształcenia w spółkę prawa handlowego oraz 
utworzeniem Spółki, a w szczególności:

1) Szczegółowo określi składniki majątku przechodzącego do Spółki;

2) Określi wysokość kapitału zakładowego Spółki, a także wielkość i ilość udziałów w Spółce oraz sposób ich 
pokrycia;

3) Opracuje i podpisze akt założycielski Spółki.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lipsko.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Lipsku

l i i  Lenart
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R A D A  M I E J S K A  
w LIPSK U  

27-300 Lipsko, u l.l  Maja 2 
województwo m azowieckie

UZASADNIENIE

Podstawę prawną przekształcenia określa ustawa o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 
2077 z późn. zm.), która przewiduje instytucję „przekształcenia" zakładu budżetowego w inną 
formę organizacyjno-prawną oraz sukcesji generalnej pomiędzy podmiotami tj. zakładem a 
nowoutworzoną spółką. Stosownie do treści art. 16 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 
kompetencja do tworzenia, łączenia, przekształcania w inną formę organizacyjno-prawną oraz 
likwidacji samorządowego zakładu budżetowego należy do organu stanowiącego jednostki 
samorządu terytorialnego. Mając na uwadze przedm iot działalności Samorządowego Zakładu 
Budżetowego Usług Komunalnych w Lipsku należy, przy wyborze formy organizacyjno-prawnej 
nowego podmiotu, uwzględnić przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.). Stosownie do art. 2 ustawy o gospodarce komunalnej, 
gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w 
szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f  i h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy 
podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i 
innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w  majątek. Przekształcenie 
samorządowego zakładu budżetowego w inna formę organizacyjno-prawną, w tym w spółkę prawa 
handlowego wym aga uprzednio likwidacji tego zakładu. Jednocześnie podejmując uchwałę o 
likwidacji samorządowego zakładu budżetowego, określa się przeznaczenie mienia znajdującego 
się w użytkowaniu tego zakładu.
Zamierzeniem niniejszej uchwały jest przekształcenie poprzez likwidację zakładu budżetowego 
funkcjonującego pod nazwą Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Lipsku, 
w spółkę prawa handlowego pod firmą Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w  Lipsku, w  oparciu o przepisy ustawy o gospodarce komunalnej. 
Podejmowane działanie ma na celu przystosowanie podmiotu działającego dotychczas w formie 
zakładu budżetowego do funkcjonowania w warunkach konkurencji w gospodarce rynkowej jako 
spółka prawa handlowego, której jedynym  właścicielem jest Miasto i Gmina Lipsko.
Poprzez Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w  Lipsku, Miasto i Gmina 
Lipsko Gmina realizuje zadania własne w wielu obszarach, w zakresie określonym w statucie 
Zakładu. Jednocześnie M iasto i Gmina Lipsko pełni rolę właściciela i nadzorcy działalności 
związanej z realizacją zadań przez Zakład.
Dalsze prowadzenie działalności w obecnym kształcie organizacyjnym i prawnym nie stwarza 
możliwości rozwoju usług komunalnych. Kluczowe znaczenie dla ograniczenia rozwoju 
działalności usług komunalnych mają:

• ograniczona samodzielność organizacyjna zakładu budżetowego;
• uzależnienie działalności zakładu od budżetu jednostki samorządu terytorialnego - brak 

autonomii ekonomicznej;
• ograniczenie przedm iotu działalności zakładu budżetowego do zakresu zadań własnych 

jednostki samorządu terytorialnego;
• brak osobowości prawnej;
• ograniczona możliwość pozyskiwania kapitału i środków zewnętrznych.

Wskutek zmiany formy organizacyjnej, zadania własne Gminy, dotychczas realizowane w ramach 
Zakładu, będą organizowane z zachowaniem zasad efektywnej gospodarki. Dodatkową korzyścią 
będzie możliwość pozyskiwania przez Spółkę środków ze źródeł zewnętrznych, a także możliwość 
wykonywania prac na rzecz innych jednostek.
W związku z faktem, że likwidacja zakładu budżetowego nastąpi z dniem przekształcenia,
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zachowana zostanie ciągłość w realizacji zadań własnych Gminy. Nadto, wszelkie należności i 
zobowiązania zaciągnięte w  ramach Zakładu, zostaną przejęte przez nowoutworzoną Spółkę, 
natomiast dotychczasowi pracownicy Zakładu staną się pracownikami Spółki bez konieczności 
wypłacenia odpraw i przy zachowaniu ciągłości stosunku pracy.
Miasto i Gmina Lipsko będąc jedynym  udziałowcem nowoutworzonej Spółki zachowa pełną 
kontrolę nad funkcjonowaniem  i kierunkami rozwoju przekształconej jednostki, a także nad 
wniesionym do nowoutworzonej Spółki majątkiem pozostałym po likwidacji Zakładu. 
Przykładowymi korzyściami płynącymi z przekształcenia Sam orządowego Zakładu 
Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Lipsku w spółkę prawa handlowego będą:

• zwiększenie autonomii jednostki;
• możliwość rozszerzenia zakresu działalności poza teren gminy oraz poza sferę użyteczności 

publicznej, przy jednoczesnym  utrzymaniu zasad priorytetu zadań własnych gminy nad 
pozostałą działalnością spółki;

• możliwość samodzielnego pozyskiwania kapitału, w związku z posiadaniem osobowości 
prawnej;

• wydzielenie z budżetu gminy zobowiązań wynikających z działalności zakładu;
• możliwość samodzielnego prowadzenia działalności inwestycyjnej;
• większa swoboda w kształtowaniu systemów zatrudniania i wynagrodzeń;
• większa koncentracja się na oczekiwaniach odbiorców usług;
• szybsze reagowanie na potrzeby klientów;
• czytelny rozdział finansowy spółki od gminy;
• pełniejszy nadzór właścicielski, możliwość badania sprawozdania finansowego przez 

biegłego rewidenta;
• wprowadzenie procedur i mechanizmów mających wpływ na obniżenie kosztów i 

zwiększenie dochodów;
• uzyskanie przez spółkę zdolności kredytowej i samodzielne prowadzenie inwestycji;
• obowiązki kodeksowe organów spółki (łącznie z odpowiedzialnością swoim majątkiem) 

poprawią sprawne zarządzanie i rentowność;
• możliwość prowadzenia dodatkowej działalności gospodarczej zwiększającej możliwości 

dochodu;
• dążenie do racjonalizacji kosztów działalności co może mieć wpływ na obniżenie taryf i 

zmniejszenie dopłat ze strony gminy;

Spółka będzie również mogła korzystać z udogodnień przewidzianych dla przedsiębiorców, a 
niedostępnych dla gminy i jej jednostek budżetowych.
Mając na względzie powyższe, zdecydowano o likwidacji Samorządowego Zakładu Budżetowego 
Usług Komunalnych w Lipsku i przekształcenie go w spółkę prawa handlowego.
Przewidywany przedm iot działalności Zakładu Usług K omunalnych w Lipsku Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością będzie się skupiał na następujących obszarach:

1. Gospodarka wodno -  ściekowa (gospodarowanie, inwestycje, pozyskiwanie dofinansowań 
na rozwój tej działalności i bieżące utrzymanie).

2. Gospodarka odpadami komunalnymi:
a) rozwój i przejęcie świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od 

podmiotów zewnętrznych na terenie Gminy Lipsko i poszukiwanie kontraktów poza 
terenem MiG Lipsko.

b) wygaszenie funkcjonowania składowiska odpadów w msc. Wólka,
3. Wykonywanie usług komunalnych na zlecenie Miasta i Gminy Lipsko w zakresie:
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a) Prowadzenia i administrowania cmentarzem komunalnym,
b) administrowanie obiektami sportowymi na terenie Miasta i Gminy Lipsko,
c) administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym,
d) bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej,
e) bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego,

4. Ciepłownictwo -  świadczenie usług dostawy ciepła do tych podmiotów, na rzecz których 
aktualnie świadczona jest usługa przez SZBUK,

W myśl zapisów § 4 projektu uchwały w sprawie przekształcenia, po jej podjęciu przez Radę 
Miejską w Lipsku Burmistrz rozpocznie m.in. czynności polegające na:

a) Szczegółowo określi składniki majątku przechodzącego do Spółki;
b) Określi wysokość kapitału zakładowego Spółki, a także wielkość i ilość udziałów w 

Spółce oraz sposób ich pokrycia;
c) Opracuje i podpisze akt założycielski Spółki.

Podpisanie aktu założycielskiego spółki w  formie aktu notarialnego będzie formalnym dniem 
likwidacji SZBUK i dniem rozpoczęcia działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialności w 
organizacji a po dniu zarejestrowania spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, działalności spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością. Czynności te powinny nastąpić w  term inie do 6 mc od dnia 
podpisania aktu notarialnego tworzącego spółkę. Oznacza, to, że mogą się zakończyć wcześniej 
umożliwiając przekształconemu podmiotowi funkcjonowanie pod firmą Zakład Usług 
Komunalnych w Lipsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Wśród najważniejszych korzyści dla Miasta i Gminy Lipsko i jej mieszkańców, wynikających 
z planowanego przekształcenia są:
Spółka jest zainteresowana redukcją kosztów, a efekty takich oszczędności pozostają w samym 
przedsiębiorstwie, a nie wracają do gminy w formie wpłat nadwyżek środków budżetowych -  
mogą wrócić do budżetu tylko za pośrednictwem dywidendy. Przekształcenie stwarza motywację 
do poszukiwania dodatkowych możliwości na rynku. Pojawiają się szanse rozszerzenia zakresu 
działalności poza teren gminy oraz poza sferę użyteczności publicznej (zgodnie z art. 7 ustawy o 
gospodarce komunalnej „działalność wykraczająca poza zadania o charakterze użyteczności 
publicznej nie może być prowadzona w formie zakładu budżetowego” .
Obecny brak osobowości prawnej Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych w 
Lipsku powoduje, że zakład jest ułomnym podmiotem gospodarczym. Przekształcenie skutkuje 
uzyskaniem osobowości prawnej, dającej możliwość samodzielnego pozyskiwania kapitału, np. 
zaciągania kredytów, leasingów lub wchodzenia w  partnerstwo publiczno-prywatne służących 
rozwojowi planowanej do uruchom ienia działalności. Spółki m ogą też same — oczywiście w 
porozumieniu z właścicielem -  aplikować o środki pomocowe (w zdecydowanej większości gmin 
w Polsce występuje taki model inwestycyjny w zakresie wod-kan). Dla wielu samorządów ważne 
jest także wydzielenie na zewnątrz zobowiązań wynikających z działalności danego podmiotu, a 
przez to zmniejszenie ogólnego zadłużenia budżetu. Nie jest to możliwe w przypadku zakładów 
budżetowych.
Kolejną przewagę spółki nad zakładem daje możliwość prowadzenia działalności inwestycyjnej. 
Zakład budżetowy nie może samodzielnie decydować nawet o najdrobniejszych inwestycjach (w 
przeciwnym razie stanowi to naruszenie prawa). Spółka prawa handlowego ma wpływ na kierunki 
inwestowania i może wygospodarować na ten cel dodatkowe środki. Jednocześnie trzeba dodać, że 
gmina nie pozbawia się możliwości współdecydowania o inwestycjach -  zależy to od 
odpowiednich zapisów w umowie spółki.
Spółką można zarządzać w sposób bardziej elastyczny. Ma ona większą swobodę w kształtowaniu 
systemów zatrudnienia i wynagrodzeń -  jej pracownicy nie są już, jak  w zakładzie budżetowym.
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pracownikami samorządowymi. Może też bardziej koncentrować się na oczekiwaniach odbiorców 
usług, niż jej właściciela, gdyż rozliczana jest z efektów działania. Przekształcenie sprzyja również 
wzrostowi jakości świadczonych usług, gdyż spółka szybciej reaguje na potrzeby klientów, choćby 
z uwagi na samodzielność inwestycyjną i organizacyjną.
Przekształcenie Samodzielnego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych w Lipsku w spółkę 
prawa handlowego stwarza temu podmiotowi możliwości pozyskiwania nowych zleceń i rozwój 
nowych dochodowych gałęzi działalności. Największym problemem ostatnich lat na terenie naszej 
gminy jest brak kontroli nad funkcjonowaniem systemu odbioru odpadów komunalnych. 
Przekształcenie SZBUK w spółkę prawa handlowego otworzy możliwość inwestycji w sprzęt 
niezbędny do wznowienia działalności w  tym zakresie i prowadzenia jej na własny rachunek. 
Pozwoli to mieć realną kontrolę nad galopującymi cenami, które obciążają budżet naszych 
mieszkańców w sytuacji zlecania tych usług podmiotom zewnętrznym. Rozwój tej dziedziny 
działalności Spółki będzie priorytetem spółki w pierwszych m iesiącach jej funkcjonowania. 
Świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów umożliwi spółce świadczenie tego typu usług w 
gminach ościennych umożliwiając uzyskiwanie dodatkowych dochodów. Bezprzetargowe zlecanie 
zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (In-House) gminnej jednostce prowadzonej 
w formie spółki prawa handlowego, otwiera możliwość prowadzenia tej gospodarki na rzecz 
mieszkańców naszego miasta i jej nadzorowania bezpośrednio przez podm iot zależny od gminy. 
Obecnie gmina zmuszona jest w  zakresie organizacji systemu zagospodarowania odpadów 
komunalnych korzystać z usług podmiotów prywatnych, wyłanianych w drodze corocznego 
przetargu, co pozbawia gminę wpływu na wysokość kosztów obsługi tego systemu.
Składowisko odpadów
Obecne przepisy nie umożliwiają gminie oraz zakładowi budżetowemu (w tym przypadku 
SZBUK) zarządzanie składowiskiem odpadów.
Zgodnie z art. 136. Ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach: narządzającym  
gminnym składowiskiem odpadów nie może być jednostka sektora finansów publicznych. Gmina 
może utworzyć podmiot niebędący taką jednostką w celu prowadzenia gminnego składowiska 
odpadów lub powierzyć wykonywanie praw i obowiązków zarządzającego gminnym składowiskiem 
odpadów podmiotowi niebędącemu jednostką sektora finansów publicznych na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z  2017 r. poz. 
827). ”
Dotychczasowy stan prawny i faktyczny uniemożliwia zarządzanie (a więc i skuteczne zamkniecie 
i rekultywację oraz monitorowanie obiektu pod względem zagrożeń środowiskowych) zarówno 
gminie jak  i jej jednostkom  organizacyjnym i zakładom budżetowym. Istnieje konieczność 
utworzenia odrębnego podmiotu dla pełnienia funkcji zarządcy składowiska -  co biorąc pod uwagę 
funkcje i czynności związane obecnie wyłącznie z zamknięciem i rekultywacją składowiska -  
byłoby organizacyjnie i ekonomicznie nieuzasadnione. Powierzenie zarządu na składowiskiem 
właściwej jednostce będzie z kolei kosztowne i kłopotliwe (z uwagi na podniesioną powyżej 
argumentację tj. uwzględnienie, że zarząd dotyczyłby wyłącznie kwestii związanych z 
zamknięciem, rekultywacją i monitorowaniem przez kilkadziesiąt lat nieczynnego obiektu). Należy 
zaznaczyć, że eksploatacją składowiska w okresie jego możliwości deponowania odpadów, 
zajmował się Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku (później Samorządowy Zakład Budżetowy 
Usług Komunalnych w Lipsku), czerpał z tego tytułu korzyści nie zapewniając przy tym rezerw 
finansowych na jego późniejszą rekultywację i monitorowanie.
Obecną sytuacja jes t niezwykle skomplikowana i niejednoznaczna. Brak jest bowiem jednostki, 
która zgodnie z prawem może być form alnie zarządcą składowiska, a więc wnioskodawcą ws. 
wydania zgody na zamknięcie i decyzji zatwierdzającej instrukcje prowadzenia składowiska 
odpadów. Jest to pierwszy niezbędny etap do rozpoczęcia wszelkich czynności rekultywacyjnych. 
Zarówno Gmina jak  i Samorządowy Zakład Budżetowy nie mają legitymacji w tej sprawie. 
Trwanie obiektu w obecnym stanie rodzić może nieprzewidywalne konsekwencje.
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