
UCHWAŁA NR LI/345/22 
RADY MIEJSKIEJ TURKU 

z dnia 24 sierpnia 2022 r. 

uchylająca uchwałę nr XXVIII/245/17 Rady Miejskiej Turku z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie 
powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Turku zadania własnego Gminy Miejskiej Turek 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca             
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 3 ust. 1 i 2 pkt 14 i 15 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297), 
art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021, 
poz. 679),  Rada Miejska Turku uchwala, co następuje: 

§ 1.  
Uchyla się uchwałę nr XXVIII/245/17 Rady Miejskiej Turku z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie 

powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Turku zadania własnego Gminy Miejskiej Turek. 

§ 2.  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku. 

§ 3.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku 
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Uzasadnienie 

Uchwała Nr LI/345/22 
Rady Miejskiej Turku 

z dnia 24 sierpnia 2022 roku 
zmieniająca uchwałę nr XXVIII/245/17 Rady Miejskiej Turku z dnia 16 lutego 2017 r. 

w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółce 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Turku zadania własnego Gminy Miejskiej Turek 
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021, poz. 679), jeżeli 
przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego 
postanawiają o wyborze sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej. 
W związku z powyższym, uchwałą nr XXVIII/245/17 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia 
Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Turku zadania własnego Gminy Miejskiej Turek, Rada Miejska Turku powierzyła 
realizację zadania własnego gminy obejmującego zapobieganie bezdomności zwierząt, a także 
zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz 
współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie Przedsiębiorstwu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Turku. 
Niniejszą uchwałą dokonuje się uchylenia w/w uchwały z uwagi na zmianę formy prowadzenia 
gospodarki komunalnej Gminy Miejskiej Turek w w/w zakresie na tryb przetargu nieograniczonego 
zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 
Zmiana dotychczasowej formy prowadzenia gospodarki komunalnej w w/w zakresie ma na celu 
zapewnienie, aby nabywane usługi były świadczone w sposób optymalny z ekonomicznego punktu 
widzenia, zapewniając jak najlepsze wykorzystanie środków finansowych gminy. Forma ta jest 
gwarantem jak najlepszego i przejrzystego wyboru wykonawcy do realizowania założonego zadania. 
Mając na względzie powyższe, niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały. 
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