
 

UCHWAŁA NR 83/LIX/2010 

RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE  

z dnia 29 października 2010 r. 

 

w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa  

handlowego pod nazwą Zakład Obsługi Gminy Sp. z o.o. w Cieszanowie 

 

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) i art. 6 i 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.  

o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43), w związku z likwidacją zakładu 

budżetowego o nazwie Zakład Obsługi Gminy w Cieszanowie w celu jego przekształcenia  

w spółkę prawa handlowego, Rada Miejska w Cieszanowie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Tworzy się jednoosobową spółkę prawa handlowego pod nazwą Zakład Obsługi Gminy 

Sp. z o.o. w Cieszanowie na zasadzie przekształcenia zakładu budżetowego Zakładu 

Obsługi zwanego dalej „Zakładem”. 

2. Celem utworzenia Spółki jest wykonywanie zadań w zakresie: 

1) lokalnego transportu zbiorowego, 

2)  transportu lądowego pasażerskiego, 

3) transportu drogowego  towarów, 

4) prowadzenia działalności rolniczej na gruntach rolnych mienia gminnego, 

5)   utrzymania czystości i porządku, 

6)  utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień, 

7) utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 

8) działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 

9) działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna  

10)  gospodarki leśnej, 

11) działalność usługowa związana z leśnictwem, 

12)  prowadzenie targowisk 

13)  wykonywanie robót ogólnobudowlanych, 

14)  wykonywanie robót specjalistycznych, 

15)  zarządzenie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 

      16)  aplikowanie o środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej i źródeł krajowych  

           w celu realizacji inwestycji. 

 

§ 2 

1. Nowotworzona Spółka powstała z przekształcenia Zakładu przejmuje składniki mienia 

Zakładu. 

2. Należności i zobowiązania Zakładu przejmuje Spółka. 

3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Zakładu wstępuje we wszystkie prawa  



i obowiązki związane z działalnością Zakładu. 

§ 3 

Burmistrz Miasta i Gminy wykona wszystkie czynności związane z przekształceniem  

i utworzeniem Spółki, a w szczególności: 

1) szczegółowo określi składniki majątku przechodzącego do Spółki, 

2) określi wysokość kapitału zakładowego Spółki, 

3) podejmuje akt założycielski Spółki, 

4) dokona powołania członków rady nadzorczej Spółki. 

 

§ 4 

 

Utworzenie Spółki nastąpić powinno w terminie do 15 grudnia 2010  r. 

 

 

 


