
 

 

UCHWAŁA Nr XXX/381/2013 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 25 kwietnia 2013 r. 

 

 
w sprawie przystąpienia Gminy Borne Sulinowo do Międzygminnego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Odpadami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez objęcie udziałów  
w spółce. 
 
  
 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 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,  
Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, 
poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.  
Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. 
Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, 
poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, 
poz. 230 i Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,  
Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) oraz art. 9 
ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U z 2011 r. Nr 45, poz. 
236) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 

 
     
 § 1.1. WyraŜa się zgodę na przystąpienie Gminy Borne Sulinowo do Międzygminnego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Wardyniu Górnym oraz na objęcie 4 (czterech) udziałów w tej spółce o wartości 
nominalnej 500,00zł kaŜdy. 
 2. Celem przystąpienia do spółki jest powierzenie jej zadań gminy związanych  
z gospodarowaniem i przetwarzaniem odpadów komunalnych z wykorzystaniem instalacji, 
urządzeń i wyposaŜenia Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym. 
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 

 
     § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

UZASADNIENIE 

 

 

 Pismem z dnia 14 stycznia 2013 r. Burmistrz Bornego Sulinowa wyraził 

zainteresowanie wejściem do spółki prawa handlowego pn. Międzygminne Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Odpadami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wardyniu Górnym 

poprzez nabycie dodatkowo wyemitowanych udziałów w przedsiębiorstwie. Wartość 

udziałów do objęcia została określona na kwotę 2000 zł tj. cztery udziały o wartości 500 zł 

kaŜdy. Zainteresowanie to jest związane z planowanym zagospodarowaniem i 

przetwarzaniem odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Borne Sulinowo, a 

takŜe innych gmin powiatu Szczecineckiego. Przystąpienie do MPGO spółki z o.o. winno 

wpłynąć na racjonalne działanie w zakresie zagospodarowania i przetwarzania odpadów 

komunalnych, a co za tym idzie winno przyczynić się do zmniejszenia kosztów 

zagospodarowania tych odpadów i tym samym nie powodować nadmiernych obciąŜeń dla 

mieszkańców gminy. 

  

Pismem z dnia 08.02. 2013 r. MPGO spółka z o.o. poinformowała Burmistrza Bornego 

Sulinowa , iŜ zarząd spółki przekazał ww. pismo do zapoznania i rozwaŜenia wspólnikom 

spółki.  

 Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej 

właściwości Rady Gminy naleŜy tworzenie i przystępowanie do spółek i spółdzielni oraz 

rozwiązywanie i występowanie z nich. 

  

Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. z siedzibą w Wardyniu 

Górnym jest spółką prawa handlowego. 

Siedziba Spółki:          Wardyń  Górny 35, 78-320 Połczyn-Zdrój ; NIP 672-192-42-75; 

Regon 331440694; PKD 38.11Z;  Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

Udziałowcami spółki są wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego : Gmina Połczyn-

Zdrój, Gmina Sławoborze, Gmina Rąbino, Gmina Świdwin, Gmina Czaplinek, Gmina 

miejska Szczecinek w miejsce Powiatu Świdwińskiego. 

 

MPGO Sp. z o.o. w Wardyniu Górnym moŜe stanowić narzędzie do realizacji zadań własnych 

Gminy Borne Sulinowo w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, czyli zadań w 

zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb jej mieszkańców. 

 

W związku z tym naleŜało podjąć przedmiotową uchwałę. 

 


