
Uchwała Nr X/63/2011 
RADY MIEJSKIEJ  

WIELICHOWA 
z dnia 23 listopada 2011r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/47/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 14 września 
2011r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą 
„Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” i 

powierzenia spółce wykonywania zadań własnych gminy 
 
 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 6 i 23 ustawy z dnia  
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236) oraz art. 51 
ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 w związku z art. 56 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), uchwala 
się co następuje: 
 

§1 
Dokonuje się zmiany uchwały nr VIII/47/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 14 września 

2011r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą 
„Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” i 
powierzenia spółce wykonywania zadań własnych gminy w ten sposób, że wykreśla się w § 3 uchwały 
ppkt f) o następującej treści: „nieruchomości położonej w m. Wielichowo, oznaczonej numerem 
działki 464/1 o powierzchni 0,1696 ha, objętej księgą wieczystą nr PO1S/00011542/7.”. 

 

§2 
Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.  

 
§3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo.  
 

§4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

/Stanisław Marciniak/ 

 

 

 



Uzasadnienie 
do uchwały nr X/63/2011 

RADY MIEJSKIEJ  
WIELICHOWA 

z dnia 23 listopada 2011r. 
w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/47/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 14 września 

2011r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą 
„Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” i 

powierzenia spółce wykonywania zadań własnych gminy 
 

 W uchwale inicjującej proces przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego w spółkę 

prawa handlowego - Uchwale nr VIII/47/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 14 września 2011r. 

w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” i powierzenia 

spółce wykonywania zadań własnych gminy - zostały wskazane nieruchomości, w jakie wyposaża się 

spółkę.  

 Katalog nieruchomości, wymienionych w §3 uchwały ppkt a) do f) zawiera omyłkowo 

nieruchomość, na której posadowiony jest - obok wykorzystywanej przez ZGKiM w Wielichowie 

wiaty, również budynek Urzędu Miasta i Gminy Wielichowo. 

 Z tego tytułu wyłączenie wskazanej nieruchomości z katalogu uznaje się za uzasadnione, a 

podjęcie niniejszej uchwały za niezbędne.  

 Uprawnienie spółki do korzystania z wiaty zostanie uregulowane w innej formie w terminie 

późniejszym. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Wielichowo 

 

/Adam Łaniecki/ 

 


