
UCHWAŁA NR XLI/268/2022 
RADY GMINY ŁYSOMICE 

z dnia 29 marca 2022 r. 

w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych Łysomice sp. z o.o. zadań własnych Gminy 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 7 ust 1 pkt 2,3,12 i 15 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559), art. 4 ust 1 ustawy z dn. 20 grudnia 1996 r. o gospodarcze 
komunalnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 679), art. 2 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376) oraz art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888.), uchwala się co następuje:  

§ 1. 1. Powierza się spółce komunalnej pod firmą Zakład Usług Komunalnych Łysomice sp. z o.o. 
z siedziba w Gostkowie (dalej: Spółka), realizację zadań własnych Gminy Łysomice w zakresie: 

a) utrzymanie porządku i czystości w gminie, 

b) zimowe i letnie utrzymanie dróg, 

c) wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających na drogach, 

d) bieżące utrzymywanie gminnych obiektów kubaturowych. 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 mają charakter usług publicznych i będą realizowane w celu 
zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty, w ramach podstawowej działalności Spółki, z uwzględnieniem 
postanowień Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. (Dz.U. UE L 7/3 z 2012r.). 

3. Zadania publiczne będą realizowane na terenie Gminy Łysomice. 

4. Powierzenie zadań następuje na czas nieoznaczony. 

5. Przekazywanie wykonanych zadań, wskazanych w ust. 1, może następować sukcesywnie. 

§ 2. 1. W związku z realizacją zadań własnych Gminy, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, Spółka 
może otrzymać od Gminy Łysomice rekompensatę kosztów. 

2. Wysokość rekompensaty będzie stanowiła kwotę na pokrycie uzasadnionych kosztów realizacji każdego 
z powierzonych zadań, przy czym jednocześnie będzie stanowiła przysporzenie w wysokości 
nie przekraczającej 15 mln euro dla zadania, liczonej jako średnia roczna kwota rekompensaty przewidziana 
w okresie powierzenia zadania. 

§ 3. 1. Szczegółowy zakres powierzenia oraz zasady przekazywania Spółce rekompensaty, zostaną   
określone w umowie lub umowach wykonawczych. Strony umowy określą w szczególności: 

a) zakres obowiązków Spółki, w tym związanych z prowadzeniem rozdzielonej rachunkowości oraz 
obowiązków sprawozdawczo-informacyjnych Spółki, 

b) szczegółowe zasady obliczania, kontrolowania i rozliczania rekompensaty, 

c) zakres monitorowania i kontroli przez Gminę realizacji powierzonych Spółce zadań, 

d) odpowiedzialność Spółki za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zadań powierzonych. 

2. Sposób wykonywania powierzonego zadania własnego Gminy, o którym mowa w § 1 oraz warunki  
finansowania określi umowa wykonawcza zawarta pomiędzy Gminą Łysomice a Spółką. 

3. Weryfikacja działań Spółki będzie dokonywana przez jej organy (Rade Nadzorczą oraz Zgromadzenie 
Wspólników). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łysomice. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Robert Kożuchowski 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5CEB9B35-5E43-4DB9-A991-CA27F2AED590. Podpisany Strona 2



Urząd Gminy Łysomice Numer załącznika 
Ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice 
Tel. +48 566783222 
www.lysomice.pl 

Operatorem systemu był Weronika Melkowska. 

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App. 

Uchwała  numer XLI/268/2022 “Podjęcie uchwały w sprawie 
powierzenia  Zakładowi Usług Komunalnych Łysomice  sp. z o.o. zadań 
własnych Gminy   - projekt uchwały Nr  XLI/268/2022 ” została 
podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 10, jestem przeciw 0, 
wstrzymuję się 0. 

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów. 
Data i godzina głosowania: 29.03.2022 17:38:35 

Radni zagłosowali jak poniżej: 
Jestem za Jestem przeciw 

1. Marian Błaszkiewicz BRAK 
2. Krzysztof Borowiec 
3. Marcin Chojna 
4. Czesław Karasiewicz 
5. Tomasz Kęder 
6. Robert Kożuchowski 
7. Artur Lubomski 
8. Krystian Polak 
9. Tomasz Sielczak 

10. Anna Zmarzły 

Wstrzymuję się 
Obecni radni, którzy nie wzięli 

udziału w głosowaniu 
BRAK 1. Piotr Pyrek 
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