
UCHWAI-A Nr XXVIII/277I12

Rady Miejskiej w Jpdrzejowie
zdnia2S grudnia 2012 r.

w sprawie przyst4pienia Grriny Jqdrzej6w do sp6lki zograniczonq
odpowiedzialnoSci4

Na podstawie ar.t. 18 ust. 2 pkt 9 lit."f' ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorzqdzie gminnym /Dz. U . z 2001 roku Nr i 42 poz.l59I z p62n. zm.l , arr.
10 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce komunalnej lDz.U.22011 r.Nr 45,po2.2361,
w zwt qzku z art. 1 3 ust. 1 ustawy z dnia 21, sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchorno(ciami lDz.U.22010 r. Nr 102 poz.651r zp62n. zm.l

Rada Miejska w Jgdrzejowie uchwala co nastgpuje:

$ l. Grnina Jgdrzej6w postanawia przyst4pi6 do sp6lki z ograniczonq
odpowiedzialno5ci4 pod nazwq,,Przedsipbiorstwo Gospodarki Odpadarni
Sp6tka z ograniczon4 odpowiedzialnoSciq w Jqdrzejowie"

g 2. Wnie6i do PrzedsiEbiorstwo Gospodarki Odpadami Sp6lki z
ograniczonq odpowiedzialnoSciq w Jqdrzejowie 1832 udzialy po 50,- zl. l<aZdy
i pokryi je w caloSci aportL'rn w postaci prawa wlasnodci niezabudowanych
nieruchomoSci, oznaczonych w rejestrach ewidencji grunt6w wsi Potok Maly
jako dziaiki NrNr 27212, 33912 i 340 o lqcznej powierzchni 3 .797 | ha

$ 3. Wykonanie uchwaly powierza siE Burmistrzowi Miasta JEdrzejowa.

$ 4. Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem powziqcia.

Przewodniczqcy Rady Micjskiej

nrgr Pawel B



Uzasadnienie

Sp6tka pod nazw4 Przedsipbiorstwo Gospodarki Odpadami w Jgdrzejowie ma na celu
zrealizowanie na terenie opisanym w uchwale, zakladu wytwarzania paliwa altematywnego z
odpad6w. Ze wzglpdu ta to, 2e istniejq niezaspokojone potrzeby wsp6lnoty samorz4dowej na
rynku lokalnym, oraz wystEpuj4ce w gminie bezrobocie w znacznym stopniu wplywa ujemnie
na poziom Zycia wsp6lnoty samorz4dowej, a zastosowanie innych dzialai i wynikaj4cych z
obowiqpujqcych przepis6w irodk6w prawnych nie doprowadzilo do aktywizacji
gospodarczej, a w szczeg6lnoSci do znacznego oZyr,vienia rynku lokalnego lub trwalego
ograniczenia bezrobocia, utworzenie nowego podmiotu gospodarczego na terenie Gminy
Jgdrzej6w jest uzasadnione. Ponadto, zbycie przez Gminq gruntu majqcego by6 przedmiotem
aportu do tworzonej sp6lki byloby nieuzasadnione ekonomicznie, natomiast przeprowadzone
badania rynku potwierdzily sens ekonomiczny realizacji zarnierzonego przedsigwziEcia.

Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego z udzialem gminy przyczyni sig do
zmniejszenia bezrobocia i nroZe stanowi6 przyczynek do oZywienia Zycia gospodarczego na
terenie Gminy JEdlzej6w.

Majqc na wzglEdzie powylsze okolicznodci podjpcie uchwaly j est zasadne.

I(olgictr,8 t Gru$nnr

Abr 4!*o!l ic'!


