
UCHWAŁA NR XLIV/361/2014
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 6 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/37/99 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 10 marca 1999 roku w sprawie 
likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żarowie w celu zawiązania spółek 

z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236), uchwala się co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr VI/37/99 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 10 marca 1999 roku w sprawie likwidacji 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żarowie w celu zawiązania spółek z ograniczoną 
odpowiedzialnością, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością gminy Żarów pod nazwą: Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji w Żarowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ZWiK Żarów sp. z o. o.), z siedzibą 
w Żarowie ul. Słowiańska 16.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

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

Uchwałą Nr VI/37/99 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 10 marca 1999 roku w sprawie likwidacji Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żarowie w celu zawiązania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
dokonano likwidacji komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą: Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Żarowie w celu zawiązania jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością gminy
Żarów, w tym m. in. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. W niniejszej uchwale nazwa spółki brzmiała: Zakład
Wodociagów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Żarowie (ZWiK Sp-ka z o.o. Żarów). Z kolei w notarialnym akcie
założycielskim z dnia 1 kwietnia 1999 r. określono nazwę spółki jako: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Żarowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która może używać również skrótu: ZWiK Żarów sp. z o. o.
Potwierdzeniem tego zapisu jest również wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

W celu ujednolicenia powyższych zapisów, zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.
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