Uchwała Nr XXTX/314/2021

Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 22 czerwca 2021 r.
w sprawie podziału spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością (podział przez wydzielenie) i objęcia nowych udziałów

w

spółce

Zakład

odpowiedzialnością.

Zagospodarowania

Odpadów

Stargard

Spółka

z

ograniczoną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713i 1378) uchwala się, co następuje:

$ 1. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie podziału (podział przez wydzielenie) jednoosobowej

spółki

Miejskie

Przedsiębiorstwo

Gospodarki

Komunalnej

Spółka

z

ograniczoną

odpowiedzialnością (MPGK Sp. z 0.o.), w trybie art. 529 $ 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września

2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 i 2320), przez przeniesienie

części

majątku

spółki

MPGK

Sp.

z o.o.,

określonego

w

ust. 2, na

spółkę

Zakład

Zagospodarowania Odpadów Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ZZO
Stargard Sp. z 0.0.) oraz objęcie przez Miasto Stargard nowych udziałów w spółce ZZO
Stargard Sp. z 0.0.
2. Wydzielana ze spółki MPGK Sp. z o.o. część majątku stanowi zorganizowaną część
przedsiębiorstwa w postaci Zakładu Oczyszczania Miasta.
3. Wydzielenie części majątku spółki MPGK Sp. z 0.0. nastąpi po wartości księgowej.
$ 2. 1. Miasto Stargard w wyniku dokonanego podziału spółki MPGK Sp. Z o.o. obejmie
w podwyższonym kapitale zakładowym spółki ZZO Stargard Sp. z 0.0. udziały po wartości
nominalnej,
o łącznej
wartości
odpowiadającej
wartości
księgowej
wydzielanej
zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki MPGK Sp. z 0.0.
2. W przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy wartością wydzielanej zorganizowanej
części majątku spółki dzielonej a wartością nominalną udziałów spółki ZZO Stargard Sp. z 0.0.
obejmowanych przez Miasto Stargard, nadwyżka zostanie przelana na kapitał zapasowy ZZO
Stargard Sp. z 0.0.
$ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.
$ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Zadania Gminy Miasto Stargard w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
realizowane są przez dwie spółki miejskie: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0. w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości i zbierania
odpadów w punkcie sełektywnej zbiórki odpadów oraz przez Zakład Zagospodarowania
Odpadów Stargard Sp. z 0.0. — w zakresie zagospodarowania odebranych odpadów.
W celu zoptymalizowania działań w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych oraz utrzymania czystości i porządku, a przy tym utrzymania dotychczasowego
standardu usług przy niezwiększonym poziomie kosztów, proponuje się utworzenie jednego

przedsiębiorstwa komunalnego, poprzez wydzielenie z MPGK Sp. z o.o. zorganizowanej
organizacyjnie, finansowo i księgowo części przedsiębiorstwa — Zakładu Oczyszczania Miasta
— oraz połączenie jej z ZZO Stargard Sp. z o.o. W wyniku tego podziału powstanie spółka

miejska o dużym potencjale kadrowym i technicznym, pozwalającym na realizację zadań

miasta

w

zakresie

odbioru

i zagospodarowania

odpadów

komunalnych

oraz utrzymania

czystości i porządku. Natomiast w MPGK Sp. z o.o. pozostaną zadania gminy w zakresie
dostarczania wody iodprowadzania ścieków, co wpłynie na podniesienie sprawności

eksploatacyjnej i inwestycyjnej przedsiębiorstwa w tym zakresie.
Planowany podział spółki MPGK Sp. z 0.0. ma na celu wydzielenie składników majątku
oraz pracowników związanych z działalnością Zakładu Oczyszczania Miasta. Wymienione
składniki majątku zostaną przeniesione, w procedurze podziału przez wydzielenie, na spółkę
ZZO Stargard Sp. z 0.0. Pracownicy zostaną przejęci przez spółkę ZZO Stargard Sp. z 0.o.,
a ich umowy o pracę będą podlegały ochronie na podstawie art. 23! Kodeksu pracy przez okres
12 miesięcy. Dokonanie podziału będzie wymagało podjęcia stosownych uchwał przez

Zgromadzenie Wspólników MPGK Sp. z 0.0. oraz Zgromadzenie Wspólników ZZO Stargard

Sp. zo.o. W wyniku podziału spółki MPGK Sp. zo.o. jej kapitał zakładowy zostanie obniżony.
Zarządy spółek MPGK Sp. z 0.0. oraz ZZO Stargard Sp. z o.o. uzgodnią plan podziału.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie powyższej uchwały uznaje się za uzasadnione.

