
UCHWAŁA NR XLIV/330/2022 
 

RADY GMINY ŻELAZKÓW 

z dnia 19 października 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody  na rozwiązanie  Zakładu Komunalnego Gminy Żelazków Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żelazkowie 

Na podstawie art. 18 ust 2  pkt 9  litera f  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r  o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2022 ,poz. 559  ze zm.) Rada Gminy Żelazków  uchwala co następuje: 

§ 1.  

Wyraża się zgodę na rozwiązanie i likwidację spółki komunalnej - Zakładu Komunalnego Gminy Żelazków 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Żelazkowie. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Żelazków 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Żelazków 

 
 

Józef Leśny 



UZASADNIENIE

Do UCHWAŁY NR XLIV/330/2022
RADY GMINY ŻELAZKÓW
z dnia 19.10.2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Zakładu Komunalnego Gminy Żelazków Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żelazkowie

Celem uchwały jest wyrażenie zgody na rozwiązanie i rozpoczęcie procesu likwidacji Spółki
komunalnej, w której 100 % udziałów posiada Gmina Żelazków działającej pod firmą Zakład
Komunalny Gminy Żelazków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a przez to stworzenie
podstaw do optymalizacji ekonomicznej zadania własnego Gminy jakim jest zaopatrzenie
mieszkańców w wodę i odprowadzanie ścieków. Z dostarczonego przez Zarząd Spółki w dniu 22
września 2022 roku wniosku o dofinansowanie spółki lub jej likwidację wynika, że na dzień 22
września 2022 r posiada ona zobowiązania wysokości 1.095 305,10 zł na co składają się
zobowiązania wobec :
ENREGA -OBRÓT S.A - 721 552,96 zł
CEKO-ŻEL Sp. zo.o - 155 941 ,90 zł
PWiK Sp. z o.o Kalisz – 59 964, 74 zł
MIKO Michał Panfil - 12 036,89 zł
Zakład Elektromechaniczny MARCO - 10 692,00 zł
P.H.U KOMPLEX Zduny – 3823,52 zł
EWEREST Przedsiębiorstwo informatyczne - 3671,55 zł
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o PLESZEW - 13 435,25
Firma Usługowa ,,PA-WO" - 2066,40 zł
Handel Wielobranżowy A.Witczak 7 427,02 zł
Gmina Żelazków – 3539,94 zł
Wody Polskie - 41 831,50 zł
Urząd Skarbowy – 9 083,00 zł
ZUS – 50 238,39 zł
Prognozowany wpływ za III kwartał 2023 r wyniesie natomiast 788 370,70 zł . Z
powyższego wynika, że biorąc pod uwagę obecne zobowiązania na chwilę obecną zabraknie już
306 934,40 zł na pokrycie w/w zobowiązań. Do końca roku kwota ta wzrośnie do około
500 000,00 zł .

Prognozowany wzrost cen energii elektrycznej jako jednego z najistotniejszych kosztów
ponoszonych przez Spółkę , oraz rosnących wysokości opłat i kosztów usług sprawia, że spółka
której działalność ogranicza się tylko do zarządzania użyczonym majątkiem w postaci
infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, a generowane przez spółkę przychody nie są
wystarczające na pokrycie kosztów działalności , brak przewidywanych i możliwych do
osiągnięcia dodatkowych źródeł przychodów uzasadnia podjęcie decyzji o jej rozwiązaniu.

Podjęcie uchwały przez Radę Gminy Żelazków pozwoli na podpisanie przez Wójta Gminy
Żelazków uchwały w formie aktu notarialnego o rozwiązaniu spółki i wszczęcie procesu jej
likwidacji oraz powołanie likwidatora w celu przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego a
następnie podjęcie przez likwidatora działań w celu zakończenia bieżących interesów spółki ,



ściągnięcia wierzytelności, wypełnienia zobowiązań i ostatecznie wykreślenia spółki z rejestru.
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