
DRUK NR 195 

projekt 
 

UCHWAŁA Nr 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia               2019 roku 

w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Koninie zadań własnych Gminy Konin. 
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 7 ust. 1 pkt. 12 i 15 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w związku z art. 2 ustawy 

z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 712) Rada Miasta 

Konina uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

1. W celu zapewnienia zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Konin 

w zakresie utrzymania - urządzania, pielęgnacji i porządkowania terenów zieleni 

w parkach miejskich, lesie komunalnym i Bulwarze Nadwarciańskim tj.: 

- park im. F. Chopina, ul. Kościuszki w Koninie wraz z prowadzeniem i ochroną Mini Zoo, 

- las komunalny ul. Romana Dmowskiego, 

- park Generała Władysława Sikorskiego, ul. Topazowa w Koninie, 

- park Pływalnia, ul. Przemysłowa w Koninie, 

- park 700-lecia, ul. Harcerska w Koninie, 

- park Laskówiec, ul. Rudzicka w Koninie, 

- park ul. Ślesińska w Koninie, 

- Bulwar Nadwarciański w Koninie 

powierza się Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.                   

w Koninie zwanemu dalej „Spółką” wykonywanie zadania własnego Gminy Konin 

na okres od dnia 01.04.2020 r. do dnia 31.03.2024 r. 

2. Zadania, o których mowa w ust.1 mają charakter usług publicznych i będą realizowane 

w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty w ramach podstawowej działalności 

Spółki. 

 

§ 2. 

Sposób wykonywania powierzonego zadania własnego Gminy, o którym mowa w § 1 oraz 

warunki finansowania określi umowa wykonawcza zawarta pomiędzy Gminą Konin a Spółką. 

 

 



§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2020 r. 

 

 Przewodniczący 

                Rady Miasta Konina 

 

                 Tadeusz Wojdyński 
 

Opiniował radca prawny 

Radosław Szatkowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr ………. 

Rady Miasta Konina 

z dnia ………………….  2019 r. 

 

w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej   

Sp. z o.o zadań własnych Gminy Konin. 
   

 

 Zgodnie z art.7 pkt.12 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy 

do zadań własnych gminy. Zadania własne obejmują między innymi sprawy: 

- zieleni gminnej i zadrzewień, 

- utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów   

administracyjnych. 

 Zgodnie z art. 2 i art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce 

komunalnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 712 ) gospodarka komunalna może być prowadzona przez 

jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach samorządowych zakładu 

budżetowego lub spółek prawa handlowego, a zakres powierzonego zadania obejmuje zadania 

własne Gminy Konin. 

 Powierzenie przez gminę wykonywania zadania własnego swojej jednostce 

organizacyjnej bez przeprowadzenia przetargu jest zakwalifikowane jako zamówienie 

in house. Zamówienie in house jest stosunkowo nową praktyką zaczerpniętą 

z ustawodawstwa unijnego, jednakże w ostatnich latach przeważa stanowisko, iż jednostka 

samorządu terytorialnego może powierzyć swojej jednostce zadania bez zastosowania trybu 

zamówień publicznych, o ile zostaną spełnione następujące warunki: 

1. organ administracji publicznej będący zamawiającym musi sprawować nad 

podmiotem kontrolę analogiczną do kontroli sprawowanej nad swoimi własnymi 

służbami; 

2. podmiot ten musi wykonywać swoją działalność w zasadniczej części na rzecz 

kontrolującej go jednostki. 

  

Gmina Konin jest jedynym wspólnikiem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Koninie, które od 1975 roku zajmuje utrzymaniem i pielęgnacją 

mini zoo w parku im. F. Chopina w Koninie. W miarę upływu lat dzięki współpracy ww. 

Przedsiębiorstwa z Ogrodami Zoologicznymi w Poznaniu i Wrocławiu liczba gatunków 

zwierząt w tym mini zoo systematycznie się powiększała.  



 Ponadto powierzenie Spółce kompleksowej realizacji zadań w zakresie utrzymania – 

urządzania, pielęgnacji i porządkowania terenów zieleni w parkach miejskich, w lesie 

komunalnym i na terenach Bulwaru Nadwarciańskiego przyczyni się do znaczącego 

usprawnienia tego obszaru działań Miasta i poprawy jego wizerunku. Dłuższa perspektywa 

czasowa realizacji zadań przez Spółkę umożliwi jej strategiczne planowanie w zakresie 

pozyskiwania kadry o odpowiednich kwalifikacjach oraz inwestycji w obiekty małej 

architektury (place zabaw i siłownie plenerowe), urządzenia i sprzęt służący wykonywania 

zadań, w szczególności z udziałem środków zewnętrznych. 

 

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

i celowe.  

 

 

        Zastępca Prezydenta  

             Miasta Konina 

 

         /-/ Paweł Adamów 

 

 


