Elektronicznie podpisany przez:
Michał Młotek
dnia 26 października 2020 r.

UCHWAŁA NR XXV/278/20
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE
z dnia 26 października 2020 r.
w sprawie powierzenia Zakładowi Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Iławie obowiązków wynikających z zadań
własnych Gminy Miejskiej Iława

Na podstawie art. 18. ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 12, 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 11, 12, 14, 15, art. 5 ust. 4 i ust. 5 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) oraz art. 2 i art. 4 ust.1
pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 712 z późn. zm.) przy
uwzględnieniu dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie koordynacji procedur
udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o Spółce, należy przez to rozumieć Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
w Iławie.
§ 2. 1 Powierza się spółce komunalnej Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Iławie obowiązki wynikające z zadań
własnych Gminy Miejskiej Iława w zakresie :
1) utrzymania czystości i porządku,
2) utrzymania terenów zieleni miejskiej,
3) utrzymania dróg i ulic,
4) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
5) prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1 realizowane będą przez Spółkę w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb
mieszkańców Gminy Miejskiej Iława.
§ 3. 1 Szczegółowe zasady realizacji zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 zostaną określone w umowach wykonawczych
zawartych pomiędzy Gminą Miejską Iława a Zakładem Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Iławie, które określą
w szczególności:
1) okres realizacji zadania,
2) normy jakościowa realizacji zadania,
3) sposób finansowania zadania,
4) zasady kontrolowania i rozliczania zadania,
5) inne szczegółowe obowiązki wynikające z realizacji zadania,
6) szczegółowe zasady i rozliczania rekompensaty.
2. Do bezpośredniej realizacji zadań, o których mowa w §2 ust. 1, Spółka przystąpi po spełnieniu niezbędnych warunków
formalnych i technicznych z uwzględnieniem okresu obowiązywania wiążących Gminę Miejską Iława umów w przedmiocie
realizacji tych zadań.
3. Na zasadach określonych we właściwych przepisach, Spółka może podejmować inną działalność, o ile nie spowoduje
to uszczerbku dla podstawowego zadania Spółki.
4. W związku z realizacją zadania własnego gminy, Spółka otrzyma od Gminy Miejskiej Iława rekompensatę kosztów.
5. Rekompensata, o której mowa w ust. 4 zostanie przekazana spółce na zasadach określonych w tzw. pakiecie postAlmark przyjętym przez komisję Europejską w dniu 20 grudnia 2011 r., w szczególności zaś zgodnie z komunikatem komisji
w sprawie stosowania reguł Unii Europejskiej w dziedzinie pomocy państwa w odniesieniu do rekompensaty z tytułu usług
świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Ur. UE 2012, C 8/4).
6. Wysokość rekompensaty za realizację powierzonego zadania określi umowa wykonawcza.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie
Michał Młotek
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UZASADNIENIE
Celem uchwały jest powierzenia realizacji niektórych zadań własnych Gminy Miejskiej Iława wynikających z ustawy o
samorządzie gminnym spółce ZKM sp. z o.o. w Iławie.
Gminy, zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej, „zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzy
warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności - tworzą warunki do wykonywania prac związanych z
utrzymaniem czystości porządku na terenie gminy lub zapewniają wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich
jednostek organizacyjnych". Gospodarka komunalna może być prowadzona przez gminę w formie zakładu
budżetowego lub spółki prawa handlowego.
Ponadto zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

w

sprawie

C-340/04

stwierdzono,

że

„Gmina może udzielić zamówienia w sposób bezpośredni kontrolowanemu przez nią przedsiębiorstwu jeżeli
jego działalność wykonywana jest głównie na rzecz tej jednostki samorządu terytorialnego”. Urząd zamówień
publicznych również w swej wykładni nie kwestionował powierzenia zadań własnych swojej Spółce „wykonywanie
przez Gminę zadań komunalnych we własnym zakresie – przez utworzoną w tym celu jednostkę organizacyjną nie
wymaga zawarcia umowy. Podstawa powierzenia wykonywania tych zadań jest bowiem sam akt organu Gminy
powołujący do życia tę jednostkę i określający przedmiot jej działania”.
Przedkładany projekt uchwały w pełni wyczerpuje zasadzę powierzenia realizacji zadań własnych zgodnie z
poniższym:
- spółka realizować będzie zadania własne gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym,
- gmina zachowuje wszystkie udziały w spółce,
- gmina ma wyłączną kontrolę nad działalnością spółki oraz wyłączność nad oceną i powołaniem kierownictwa spółki,
- działalność spółki ogranicza się wyłącznie do wykonywania zadań własnych gminy lub do wykonywania zadań
powierzonych Gminie Miejskiej Iława na podstawie porozumień i umów zawartych z Gminą Miejską Iława o
powierzeniu tych zadań.
Zadania własne będą przekazywane ZKM Sp. z o.o. sukcesywnie, po spełnieniu przez spółkę niezbędnych warunków
formalnych i technicznych, z uwzględnieniem okresu obowiązywania wiążących Gminę Miejską Iława umów w
przedmiocie realizacji tych zadań.
Do przekazywanych zadań należeć będą między innymi zadania z zakresu:
- utrzymania czystości i porządku,
- utrzymania terenów zieleni miejskiej,
- utrzymania dróg i ulic,
- utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
- prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.
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