
Projekt Prezydenta Miasta Kołobrzeg

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia .................... 2021 r.

w sprawie powierzenia do wykonania spółce Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony 
Środowiska w Kołobrzegu sp. z o.o. zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg 

w zakresie utrzymania cmentarza komunalnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), w związku z art. 2 i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, 
poz. 492 i poz. 2020), Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co nastepuje:

§ 1. 1. Powierza się spółce Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska 
w Kołobrzegu sp. z o.o. (KRS 0000193998), zwanej dalej Spółką, wykonanie zadania 
własnego Gminy Miasto Kołobrzeg w zakresie zarządzania cmentarzem komunalnym przy 
ul. Świętego Wojciecha 1.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 jest zadaniem własnym Gminy Miasto Kołobrzeg, ma 
charakter zadania użyteczności publicznej i będzie realizowane w celu zaspokojenia 
zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg w ramach statutowej działalności 
Spółki.

3. Powierzenie zadania, o którym mowa w ust. 1 nastąpi na okres 10 lat, licząc od dnia 
1 kwietnia 2021 r.

§ 2. Szczegóły dotyczące powierzenia Spółce zadania, o którym mowa w § 1 uchwały, 
w tym:

1) prawa i obowiązki Spółki i Gminy Miasto Kołobrzeg;

2) zasady ustalania w okresie realizacji zadania wysokości wynagrodzenia z tytułu 
zarządzania cmentarzem;

3) standardy jakościowe wykonywania zadania;

4) zakres monitorowania i kontroli przez Gminę Miasto Kołobrzeg realizacji przez Spółkę 
powierzonego zadania;

5) odpowiedzialność Spółki za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie powierzonego 
zadania;

6) warunki zmiany i rozwiązania umowy;

7) sposób rozstrzygania sporów,

- zostaną określone w umowie wykonawczej, zawartej pomiędzy Gminą Miasto 
Kołobrzeg a Spółką.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Powierzenie spółce Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu sp.
z o.o. realizacji zadania własnego gminy o chrakterze użyteczności publicznej, których
celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze
świadczenia usług powszechnie dostępnych, przyczyni się do usprawnienia realizacji
zadania, jakim jest zarządzanie cmentarzem komunalnym w Kołobrzegu.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, jedną
z możliwych form prowadzenia gospodarki komunalnej przez gminę jest spółka prawa
handlowego. O wyborze formy prowadzenia gospodarki komunalnej decyduje rada
gminy poprzez podjęcie uchwały. Oznacza to, że powierzenie realizacji usług
publicznych, komunalnej spółce prawa handlowego, leży w kompetencji organu
stanowiacego jednostki samorządu terytorialnego (jst). Powierzenie przez jst
wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej, zgodnie z w/w ustawą,
następuje w drodze umowy z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie
przepisów prawa.

Zgodnie z art. 7 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zadania
własne gminy obejmują zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w tym m.in.
cmentarzy gminnych. Do tej pory spółka MZZDiOŚ w Kołobrzegu sp. z o.o. zarządzała
cmentarzem na podstawie oświadczenia o ustanowieniu użytkowania z 2009 r. Po
uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawnych oraz Raportu NIK, wystąpiła
konieczność zmiany formy organizacyjno-prawnej zarządzania cmentarzem
komunalnym.

Gmina Miasto Kołobrzeg, poprzez podjęcie niniejszej uchwały, przekaże obowiązek
realizacji wymienionego zadania spółce MZZDiOŚ w Kołobrzegu sp. z o.o., jako
podmiotowi wyposażonemu w potencjał umożliwiający realizację tak powierzonego
obowiązku i dotychczas realizującemu te zadania. Kwestie szczegółowe, związane
z realizacją powierzonych Spółce zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg w zakresie
objętej uchwałą, zostaną uregulowane w drodze zawartej umowy wykonawczej
pomiędzy Miastem a Spółką.

Wszystkie opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego, według stawek określonych
zarządzeniem Prezydenta Miasta Kołobrzeg, będą dochodem Miasta, a Spółka za
wszystkie czynności związane z zarządzaniem cmentarzem komunalnym, będzie
otrzymywała wynagrodzenie, będące wydatkiem bieżącym Miasta.

W związku z powyższym, podjęcie przedstawionej uchwały, należy uznać za zasadne
i celowe.
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