
Projekt

UCHWAŁA NR ....................

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zakładu Utylizacji Odpadów w Katowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o 
finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§1. Z dniem 31 grudnia 2016 roku zlikwidować jednostkę budżetową działającą pod nazwą Zakład Utylizacji 
Odpadów w Katowicach.

§2. Mienie zlikwidowanej jednostki przekazać aportem jako zorganizowane przedsiębiorstwo spółce 
komunalnej działającej pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą 
w Katowicach.

§3. Należności i zobowiązania likwidowanego Zakładu Utylizacji Odpadów w Katowicach przejmie Urząd 
Miasta w Katowicach.

§4. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

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

do wyłącznej właściwości rady gminy należy tworzenie, likwidacja i reorganizacja przedsiębiorstw,

zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażanie ich w majątek.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jednostki budżetowe tworzą,

łączą, likwidują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego. Likwidując jednostkę budżetową

organ ten określa przeznaczenie mienia znajdującego się w jej zarządzenie. Należności i zobowiązania

likwidowanej gminnej jednostki budżetowej przejmuje urząd odpowiedniej jednostki samorządu

terytorialnego.

Zakład Utylizacji Odpadów oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. są

jednostkami, których zakres działalności mieści się w szeroko rozumianej gospodarce odpadami,

nie stanowią one jednak elementów łańcucha technologicznego.

Likwidacja jednostki i wniesienie aporem jej majątku do spółki w formie zorganizowanego

przedsiębiorstwa wpłynie na obniżenie kosztów ogólnych (administracyjnych) poprzez bardziej efektywną

organizację zarządzania połączonym podmiotem w stosunku do stanu obecnego, urynkowienie zasad

działania ZUO ze względu na ulokowanie zakładu w strukturze korporacyjnej oraz odseparowanie od

budżetu miasta, możliwość oferowania kompleksowej usługi odbioru i utylizacji odpadów w szerokim

zakresie, zwiększenia wartości aktywów MPGK.

W dniu 1 czerwca 2016 roku Prezydent Miasta Katowice podjął decyzję o przekazaniu aportem

majątku Zakładu Utylizacji Odpadów w Katowicach na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki

Komunalnej Sp. z o. o.

Pracownicy likwidowanej jednostki budżetowej staną się z dniem 1 stycznia 2017 roku

pracownikami Miejskiego Przedsiębiorswa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach.

Zmiany organizacyjne w zakresie praw i bowiązków pracowniczych będą stanowiły przejście zakładu pracy

na innego pracodawcę w trybie art. 23¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r.,

poz. 1502 ze zm.).
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