
 
 

Uchwała Nr  IX / 115 / 2007   
Rady Gminy Pawłowice  

 
z dnia  19 pa ździernika 2007 r. 

  
 w sprawie przekształcenia zakładu bud Ŝetowego pod nazw ą „Gminny Zakład Wodoci ągów  
i Kanalizacji” w Pawłowicach w jednoosobow ą spółk ę z ograniczon ą odpowiedzialno ścią 

Gminy Pawłowice 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst 
jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) ,  oraz zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, oraz art. 23 ustawy z dnia  
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U z 1997r. Nr 9, poz.43 z późn. zmianami, po 
uzyskaniu  pozytywnej opinii  Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności 
Społecznej   

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala: 

§ 1 

1.   Z dniem 10 czerwca 2008 r. postawić w stan likwidacji zakład budŜetowy pod nazwą „Gminny  
      Zakład Wodociągów i Kanalizacji” w Pawłowicach zwany dalej „Zakładem”. 
2. Z dniem 31 lipca 2008 r. likwiduje się zakład budŜetowy pod nazwą „Gminny Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji” w Pawłowicach w celu przekształcenia w spółkę    
z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Przedsiębiorstwo Wodociągowo – 
Kanalizacyjne” Sp.  z o.o. z siedzibą w Pawłowicach, zwaną dalej „Spółką” 

3. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym „Spółki” obejmuje Gmina Pawłowice. 

  § 2 

1. Składniki mienia po zlikwidowanym „Zakładzie” stają się majątkiem „Spółki” w celu realizacji 
jej zadań statutowych. 

2. Kapitał zakładowy „Spółki” zostanie w całości pokryty składnikami mienia „Zakładu”. 
3. „Spółka” zapewnia ciągłość działalności wykonywanej przez „Zakład”. 
4. NaleŜności i zobowiązania zlikwidowanego „Zakładu” podlegają przejęciu przez „Spółkę”. 
5. NaleŜności i zobowiązania zaciągnięte w imieniu i na rzecz Gminy Pawłowice przez Dyrektora 

„Zakładu” przejmie „Spółka”. 
6. Pracownicy zlikwidowanego „Zakładu” z dniem 1 sierpnia 2008 roku stają się pracownikami 

„Spółki”. 
 

  § 3 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do uchwały nr IX/ 115/2007 z  dnia 19. 10.2007r.  

 w sprawie przekształcenia zakładu bud Ŝetowego pod nazw ą „Gminny Zakład Wodoci ągów  
i Kanalizacji” w Pawłowicach w jednoosobow ą spółk ę z ograniczon ą odpowiedzialno ścią 

Gminy Pawłowice 
 

 
Uchwała Rady Gminy Pawłowice przewiduje przekształcenie zakładu budŜetowego pod nazwą 
"Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji" w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą 
"Przedsiębiorstwo Wodociągowo -  Kanalizacyjne Sp. z o.o." z siedzibą w Pawłowicach, poprzez 
likwidację zakładu zgodnie z podstawą prawną powołaną w uchwale, co pozwala na: 

1. zachowanie sukcesji podatkowej (art. 93 b. Ordynacji Podatkowej).  
GZWiK z tytułu prowadzonej działalności posiada prawo do zwrotu na rachunek bankowy 
zakładu Vat-u inwestycyjnego. W okresie swej działalności odzyskano 1,8 mln. zł, 

2. zachowanie sukcesji prawnej (art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "f" i "h" ustawy   o samorządzie gminnym 
oraz art. 3 ust. 1, art. 6, art. 22 i 23 ustawy o gospodarce komunalnej w związku z art. 25 ust. 
1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych). 
Składniki majątku zlikwidowanego zakładu stają się majątkiem  nowopowstałej spółki wg 
wartości księgowej brutto; spółka powstała w wyniku przekształcenia Zakładu wstępuje we 
wszystkie prawa i obowiązki Zakładu; pracownicy Zakładu stają się pracownikami spółki, 

3. spółka będzie posiadać  osobowość prawną a w związku z tym swobodę finansową, 
moŜliwość pozyskiwania kapitału zewnętrznego oraz Zarząd będzie ponosić 
odpowiedzialność osobistą za decyzje. Spółka moŜe podejmować nowe rodzaje działalności 
gospodarczej co powinno podnieść jej konkurencyjność. 

Po dokonaniu szczegółowej analizy wszystkich form w jakich moŜe być prowadzona działalność  
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – jako zadania 
własnego gminy - proponuje się formę organizacyjno – prawną spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością.  
Wybór takiego rozwiązania zapewni Gminie wpływ na funkcjonowanie zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzanie ścieków poniewaŜ Gmina: 
- będzie udziałowcem spółki określającym kaŜdorazowo poziom swojego zaangaŜowania 

kapitałowego w spółce; 
-     będzie podejmować   w dalszym ciągu decyzje strategiczne dotyczące polityki taryfowej; 
-  będzie miała kontrolę nad funkcjonowaniem spółki równieŜ poprzez delegowanie swoich 

przedstawicieli do jej organów statutowych. 
 
 Mając na uwadze powyŜsze, a w szczególności, planowaną zmianę przepisów zakładającą 
likwidację zakładów budŜetowych bez prawa sukcesji podatkowej i prawnej podjęcie niniejszej 
uchwały jest uzasadnione. 
 
 


