
UCHWAŁA NR XXX/284/2020
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/32/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 lutego 2011 r. 
w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie zadania własnego Gminy w zakresie 
gospodarki odpadami komunalnymi poprzez ich zagospodarowanie w Zakładzie Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi na terenie byłej Kopalni Siarki „Grzybów” w miejscowości Rzędów (gmina 
Tuczępy) oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla 

realizacji projektu pn.: „Kompleksowy System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie 
Gmina Tuczępy”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 3 i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712 i 2020), Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W uchwale Nr VII/32/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie powierzenia 
Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Rzędowie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi poprzez ich 
zagospodarowanie w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie byłej Kopalni Siarki 
„Grzybów” w miejscowości Rzędów (gmina Tuczępy) oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę 
umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „Kompleksowy System Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi w Rzędowie Gmina Tuczępy”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE, 
w § 1 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: „3. Powierzenie wyżej wymienionego zadania na czas 
trwałości projektu nr RPSW.04.02.00-26-0003/19 pod nazwą: „Modernizacja Infrastruktury Zakładu 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie” w ramach naboru nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-285/19 
dla Działania 4.2 „Gospodarka odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 następuje na okres od dnia uruchomienia Zakładu Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. nie dłużej niż do 
dnia 31 grudnia 2028 r.”. 

§ 2. 

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Staszów aneksu do umowy z dnia 14 września 2011 r. 
o świadczenie usług publicznych. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
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§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 października 2020 roku. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX/284/2020

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 24 września 2020 r.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 
713 i 1378), w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, gmina może tworzyć jednostki 
organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. 
Ponadto, stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 12 i 15 w/w ustawy, do wyłącznej właściwości rady gminy należy m. 
in. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel 
odpowiedniego majątku oraz stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady 
gminy. Gmina Staszów powierzyła Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą 
w Rzędowie wykonywanie zadania własnego gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi poprzez 
ich zagospodarowanie w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie byłej Kopalni Siarki 
„Grzybów” w miejscowości Rzędów (gmina Tuczępy). Powierzone przez Gminę Staszów zadanie obejmuje 
składowanie, utylizację i zagospodarowanie odpadów oraz surowców wtórnych pochodzących z terenu 
gminy i ma charakter usługi publicznej, świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym. Powierzenie 
powyższego zadania nastąpiło na okres od dnia uruchomienia Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. do dnia 31 grudnia 2026 r. Zakład Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie (dalej: ZGOK) 
ubiega się o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.02.00-26-0003/19 pod nazwą: „Modernizacja 
Infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie” w ramach naboru nr 
RPSW.04.02.00-IZ.00-26-285/19 dla Działania 4.2 „Gospodarka odpadami” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, którego celem jest modernizacja 
infrastruktury ZGOK poprzez budowę i wyposażenie III kwatery składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne w Grzybowie. Do przygotowania i realizacji przedmiotowego projektu 
zastosowanie mają postanowienia Decyzji Komisji Europejskiej (2012/21/UE) z dnia 20 grudnia 2011 r. 
w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa 
w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom 
zobowiązanym do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym, a także 
postanowienia Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie reguł dofinansowania 
z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie 
gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi z dnia 
22 września 2015 r. Zgodnie z powyższymi wytycznymi, umowy o świadczenie usług w ogólnym interesie 
gospodarczym zawarte zgodnie z Decyzją KE 2005/842/WE do dnia 30 stycznia 2012 r., są nadal zgodne 
z rynkiem wewnętrznym i nie podlegają obowiązkowi notyfikacji przez okres, na jaki zostały zawarte. 
Powyższe umowy, o ile nie są zmieniane w zakresie elementów, o których mowa w pkt 35 lit. a-d, nie muszą 
być dostosowywane do wymogów wynikających z Decyzji KE 2012/21/UE. Ze względu na horyzont 
czasowy trwałości projektu wymagane jest, aby okres, na jaki zawarto umowę o świadczenie usług 
w ogólnym interesie gospodarczym, kończył się najwcześniej po upływie 5 lat od przewidywanej daty 
zakończenia realizacji projektu. Z uwagi na fakt, że planowany okres zakończenia realizacji projektu nr 
RPSW.04.02.00-26-0003/19 pod nazwą: „Modernizacja Infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi w Rzędowie” w ramach naboru nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-285/19 dla Działania 4.2 
„Gospodarka odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 przypada na 2022 rok, a pierwotnie powierzenie w/w zadania nastąpiło do dnia 31 grudnia 
2026 r., koniecznym stało się jego przedłużenie do dnia 31 grudnia 2028 r. oraz zawarcie aneksu do umowy 
z dnia 14 września 2011 r. o świadczenie usług publicznych. 
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