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z dnia  20 marca 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do reorganizacji spółek komunalnych 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.f oraz h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Rada Miejska w Gogolinie wyraża zgodę na połączenie spółek komunalnych polegające na przejęciu 
Spółki Gogolińskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gogolinie (Spółka 
Przejmowana) przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GOGOLIN Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gogolinie (Spółka Przejmująca).  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie 

 
 

Piotr Czok 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z brzmieniem art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” i „f” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych,

przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących tworzenia i przystępowania do spółek oraz

rozwiązywania i występowania z nich, a także w sprawach reorganizacji przedsiębiorstw. Zgodnie z art. 491

ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych spółki kapitałowe mogą się łączyć między

sobą ( reorganizacja), zaś dalsze przepisy tejże ustawy opisują stosowne procedury. Przeprowadzenie

połączenia spółek będących własnością Gminy Gogolin, a mianowicie: Komunalnego Przedsiębiorstwa

Wielobranżowego Gogolin Sp. z o. o. i Gogolińskich Usług Komunalnych Sp. z o. o. podyktowane jest

potrzebą optymalizacji zarządzania majątkiem gminnym, koniecznością zwiększenia i uporządkowania

potencjału organizacyjnego, technologicznego i organizacyjnego miejskich spółek komunalnych, a także w

związku z przyjętą strategią rozwoju gminy Gogolin uwzględniającą nowe zadania inwestycyjne. Z uwagi

na powyższe podjęcie niniejszej Uchwały jest zasadne.

Podkreślenia wymaga, iż jednym z podstawowych zadań samorządu gminnego jest zaspokajanie

zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy tworzących wspólnotę samorządową. W zakres tych zadań

określonych przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, jako zadania własne

Gminy, wchodzą między innymi sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i

oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku, utrzymywania urządzeń sanitarnych,

unieszkodliwiania odpadów komunalnych, gospodarka mieszkaniowa. Na terenie Gminy Gogolin zadania, o

których wyżej mowa, są w dużej mierze realizowane za pomocą dwóch odrębnych podmiotów mających

postać spółek kapitałowych, a mianowicie: Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp.

z o. o. i Gogolińskich Usług Komunalnych Sp. z o. o.

Celem wdrożenia połączenia obu spółek miejskich jest optymalizacja działania sfery gospodarki

komunalnej Gminy Gogolin w ww. zakresach działalności spółek komunalnych. Analiza bowiem

dotychczasowego funkcjonowania obu przedsiębiorstw i aktualnej sytuacji społeczno - gospodarczej gminy,

a w szczególności obłożenie gminy nowymi zadaniami publicznymi wymagającymi znacznych nakładów

finansowych, uzasadnia utworzenie jednego mocnego podmiotu mogącego skupić w swoim ręku funkcje

genotypowe, dla których każdy z nich został powołany oraz funkcje pomocnicze związane z realizacją usług

zarówno na potrzeby własne, jak i zewnętrzne, w tym otwartego na nowe potrzeby Gminy Gogolin. Nie bez

znaczenia jest również zmiana uwarunkowań na rynku gospodarki odpadami, w obrębie której Gmina

Gogolin podjęła analizy zmierzające do optymalizacji wszelkich kosztów związanych z gospodarką

odpadami, tak aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty w zakresie ochrony środowiska przy jednoczesnym

zachowaniu rozsądnej polityki inwestycyjnej i jak racjonalnych i oszczędnych kosztach działalności

bieżącej w tym zakresie.

Zamierzeniem Burmistrza Gogolina jest racjonalizacja zarządzania zasobami rzeczowymi, ludzkimi

i finansowymi podlegających jego nadzorowi przedsiębiorstw. Reorganizacja polegająca na opisanym wyżej
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połączeniu spółek komunalnych winna też wpłynąć pozytywnie na usprawnienie procesu obsługi klientów,

poprzez możliwość scentralizowania funkcji obsługi klienta, w zakresie pełnej obsługi zagadnień

komunalnych (w tym niezbędnych uzgodnień), a także pełniejsze wykorzystanie zasobów majątkowych

podmiotów komunalnych związanych z realizacją inwestycji i usług. W rezultacie powinny obniżyć się

koszty jednostkowe przy jednoczesnym oferowaniu dla klienta wartości dodanej. Pozwoli to jednej firmie

stać się liczącym się podmiotem na rynku lokalnym. Dzięki zastosowaniu kompleksowych rozwiązań w

tym zakresie można uzyskać szereg korzyści związanych z poprawą sytuacji ekonomicznej, technicznej i

organizacyjnej spółki Przejmującej. W szczególności zmierzać to ma do poprawy sytuacji ekonomicznej j

zwiększenia poziomu zysku i rentowności, dzięki obniżeniu jednostkowych kosztów produkcji, kosztów

świadczonych usług i kosztów ogólnych, zwiększenia zdolności do pozyskiwania zewnętrznych źródeł

finansowania, w tym także kredytów oraz obniżenia kosztów kapitału; zwiększenia dostępu do nowych i/lub

tańszych usług oraz zasobów np. poprzez zwiększenie siły przetargowej w negocjacjach z dostawcami,

redukcję kosztów działalności – w powstałym z połączenia przedsiębiorstwie nie będą dublowane

stanowiska potrzebne np. do obsługi pracowników (kadry) i obsługi klienta; poprawienie relacji

wyznaczających szeroko rozumianą efektywność przedsiębiorstwa – usprawnienie procesów spowoduje

obniżenie kosztów ich realizacji, a także czasu reakcji; zmniejszenie kosztów obsługi zarządów i rad

nadzorczych (jeden zarząd, jedna rada); poprawa stanu technicznego oraz przyspieszenie postępu

technologicznego: racjonalizacja posiadanych zasobów materiałowych, maszyn i urządzeń – w sytuacji

występowania dwóch samodzielnych przedsiębiorstw musiały one posiadać zasoby rzeczowe niezbędne do

realizacji powierzonych zadań, w przypadku połączenia można ograniczyć ilość oraz dublowanie się

posiadanych zasobów– wzmocnienie jednego z podmiotów w zakresie uzyskania dostępu do dużego parku

maszynowego i zasobów ludzkich i techniczno-informatycznych, oszczędności uzyskane dzięki

przeprowadzeniu restrukturyzacji organizacyjnej i majątkowej można przeznaczyć na rozwijanie

posiadanych i nowych zdolności wytwórczych oraz na sfinansowanie własnymi środkami szeroko

rozumianego rozwoju. Połączenie poprawić winno funkcjonowania i ujednolicenie systemu zarządzania

zasobami ludzkimi poprzez dostosowanie poziomu i struktury zatrudnienia do potrzeb nowo powstałego

przedsiębiorstwa, m.in. ograniczenie dublowania stanowisk, możliwość wykorzystania wysoko

wykwalifikowanych pracowników na potrzeby wszystkich dotąd niezależnych obszarów działania – dotyczy

to w szczególności służb technicznych, księgowych, kadr, zaopatrzenia, itp.; opracowanie ujednoliconego

systemu wynagradzania pracowników dla wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa, połączeni

spółek to również poprawa organizacji działania m. in. poprzez realizację zasady zastępstwa dla wszystkich

strategicznych stanowisk, a także funkcjonowania i ujednolicenie systemu zarządzania organizacją poprzez

maksymalne wykorzystanie możliwości uzyskania efektu synergii w zakresie działalności operacyjnej

dzięki: wykorzystanie efektu skali, powstanie jednego ośrodka decyzyjnego w zakresie planowania,

koordynacji i uzgadniania zamierzeń inwestycyjnych i remontowych infrastruktury sieciowej i

mieszkaniowej, integracji technicznej i technologiczne i pełniejszego wykorzystania kadry technicznej,

komplementarności umiejętności oraz procesów pracy, ograniczeniu kosztów, w tym związanych z
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funkcjonowaniem rad nadzorczych, wzmocnienie istniejących oraz stworzenie nowych jednostek

organizacyjnych pozwalających na lepsze funkcjonowanie, zaprojektowanie nowych, bardziej efektywnych i

uproszczonych procesów organizacyjnych, uelastycznienie dotychczasowych struktur, uczynienie ich

bardziej przejrzystymi, zaprojektowanie kompleksowej i pełnej dokumentacji organizacyjnej oraz obiegu

informacji, poprawa koordynacji działania przedsiębiorstw będących własnością Gminy Gogolin np. w

zakresie realizowanych planowanych inwestycji;– zwiększenie efektywności stosowanych rozwiązań oraz

działań zarządczych i marketingowych, w tym także systemów informatycznych połączonego

przedsiębiorstwa, poprawa logistyki w realizowanych procesach usługowo – produkcyjnych, dostęp do

nowych zasobów siły roboczej (poprawa sprawności i skuteczności działania).

Przyjęty sposób połączenia jest uregulowany w przepisach Tytułu IV, Dział I Kodeksu spółek

handlowych (art. 499 – 527 ksh). Zgodnie z tymi przepisami połączenie może być dokonane: przez

przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które

spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie), przez

zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek łączących się spółek za udziały lub akcje

(łączenie się przez zjednoczenie - fuzja).Wybór formy połączenia należy do władz łączących się spółek. W

sytuacji, gdy właścicielem wszystkich udziałów obydwu spółek jest Gmina Gogolin, do organów Gminy

należy decyzja, czy połączenie nastąpi w drodze przeniesienia całego majątku jednej spółki na drugą

(inkorporacja), czy też przez zawiązanie nowej spółki, do której zostaną wniesione majątki obydwu

łączących się spółek ( fuzja). Zdaniem Burmistrza Gogolina, w oparciu o poczynione analizy finansowe i

prawne proces połączenia spółek, powinien odbyć się poprzez przejęcie, przy czym spółką przejmującą

będzie KPW Gogolin Sp. z o.o. zaś, spółką przejmowaną GUK Sp. z o.o. Za takim rozwiązaniem

przemawia zarówno porównanie wysokości majątku i wysokości kapitału zakładowego łączących się

spółek, jak i porównanie zakresów ich przedmiotów działalności, zasobów kadrowych oraz usytuowania na

rynku w zakresie możliwości pozyskiwania i realizacji zleceń.
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