
UCHWAlA NR 95002019
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta I Gminy
Serock pod firmą Serockie Inwestycje Samorządowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f i g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506), art. 2, art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.
U. z 2019 r. poz.712) oraz art. 151 § 1, art. 152, art. 154 § 1, § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r.
Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, z późnozrn.] uchwala się, co następuje:

§1. 1, Tworzy się jednoosobową spółkę prawa handlowego pod firmą Serockie Inwestycje Samorządowe
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Serocku, zwaną dalej ·Spółką", nazwa skrócona SIS sp. z
0.0. w Serocku.
2. Spółka zostanie utworzona na czas nieokreślony.
§2.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na 300
udziałów po 1000,00 zł (słownie: tysiąc zlotych) każdy i zostanie on pokryty w całości z majątku Miasta
i Gminy Serock w formie wkładu pieniężnego (gotówki). Umowa spółki (akt założycielski) będzie
przewidywała zasady podwyższania kapitału zakładowego.
2. W utworzonej Spółce Miasto i Gmina Serock obejmuje 100% udziałów.
§ 3. 1. Podstawowym celem Spółki będzie realizacja zadań publicznych w zakresie budowy obiektów
i administrowania obiektami, w tym poprzez wybór operatorów i nadzór nad świadczonymi przez nich
usługami.
2. W czasie działania spółki przewiduje się zmiany w PKO w zależności od potrzeb gminy.
§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.
§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Utworzona spólka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Serockie Inwestycje
Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będzie realizowała zadania publiczne w
zakresie budowy obiektów i administrowania obiektami. Istotą zadań publicznych wykonywanych przez
jednostki samorządu terytorialnego jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej na
rynku lokalnym. Gospodarka komunalna obejmuje przede wszystkim zadania o charakterze użyteczności
publicznej, a więc wykonywane w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych w sposób bieżący
i nieprzerwany. Usługi o charakterze użyteczności publicznej mają za zadanie zaspokajać podstawowe
potrzeby gminnej wspólnoty. Niezaspokojenie określonych potrzeb "nalezy więc potraktować jako
uzasadnienie do utworzenia przez gminę spółki prawa handlowego. Powołanie spółki komunalnej
specjalnego przeznaczenia - osobno dla każdego przedsięwzięcia inwestycyjnego pozwoli gminie na
rozliczenie projektu - jego przejrzystość dochodową i kosztową.
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