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I. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

1.1. Informacje ogólne
W oparciu o uchwałę:

1. zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/208/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 
12  lutego  2013  roku  –  w  sprawie  utworzenia  jednoosobowej  spółki  z 
ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ożarów :
- Aktem Notarialnym Repetytorium "A" Numer 2358/2013 z dnia 27.03 2013 
roku,  została  zawiązana  spółka  pod  firmą:  Miejskie  Przedsiębiorstwo 
Komunalne – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ożarowie 
przy ulicy Partyzantów 13. 

2. zgodnie z uchwałą Nr XXXI/247/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 
czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/208/2013 z dnia 12 
lutego 2013 roku w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością Gminy Ożarów:
– Aktem Notarialnym Repetytorium "A" Numer 4686/2013 z dnia 3.07.2013 

roku zmieniono brzmienie §1 pkt 7.1 i pkt 7.2 Aktu założycielskiego spółki.
Firma została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: 0000468694 W Sądzie Rejonowym w Kielcach na posiedzeniu w dniu 
3.07.2013 roku
3. zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/252/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 

17  września  2013  roku  w  sprawie:  podwyższenia  kapitału  zakładowego 
spółki

– Aktem Notarialnym repetytorium "A" Numer 2673/2013 z dnia 25.09.2013
 roku  zmieniono  pkt  6.1  Aktu  Założycielskiego  Spółki,  dotyczący 
wysokości kapitału zakładowego.

Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest zbieranie odpadów innych 
niż niebezpieczne o PKD 3811Z

1.2 Kapitał zakładowy.
Kapitał  zakładowy  Spółki  wynosi  obecnie  35.000,00  zł  i  dzieli  się  na  7 

równych i niepodzielnych udziałów o wartości 5000,00 zł każdy. Kapitał zakładowy 
zostaje pokryty w całości wkładem pieniężnym.

1.3 Zarząd i Rada Nadzorcza
Zgromadzenie Wspólników stanowi Burmistrz Ożarowa.
Zarząd  Spółki  jest  jednoosobowy  –  składa  się  z  Prezesa  Zarządu, 

powoływanego i  odwoływanego przez  Radę Nadzorczą.  Funkcję  Prezesa  Zarządu 
sprawuje Jarosław Pastuszka

Stały  nadzór  nad  funkcjonowaniem  Spółki  we  wszystkich  dziedzinach  jej 
działalności sprawuje Rada Nadzorcza w składzie:

– Anna Stoltz – przewodnicząca
– Witold Ciepliński – członek



– Andrzej Sarek – członek
Spółka  dzierżawi  na  podstawie  umowy  dzierżawy  od  Zakładu  Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie niezbędny sprzęt i samochody.
 
II CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Podstawowym zadaniem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego – spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ożarowie jest świadczenie usług w 
zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych. 

Na  mocy  umowy  dzierżawy  z  Zakładem  Gospodarki  Komunalnej  i 
Mieszkaniowej  w  Ożarowie  Spółka  dysponuje  następującym  taborem 
samochodowym:

– DAF -FALF śmieciarka z funkcją kompaktującą 
– Scania P-94 śmieciarka z funkcją kompaktująca
– MAN z HDS do selektywnej zbiórki odpadów 
– IVECO DAILY pojazd do odbierania opadów bez funkcji kompaktującej
– Ciągnik siodłowy DAF
– Naczepa ciężarowa

Na  potrzeby  administracyjne  spółka  wynajmuje  od  Gminy  Ożarów  trzy 
pomieszczenia o łącznej powierzchni 31,59m2, w budynku przy ul. Partyzantów 13, 
gdzie ma swoją siedzibę również ZGKiM w Ożarowie. 

28  czerwca  2013r.  Gmina  Ożarów  ogłosiła  przetarg  na  świadczenie  usług 
odbioru i  transportu odpadów komunalnych. Spółka przystąpiła  do przetargu i  po 
jego  pozytywnym  rozstrzygnięciu  od  1  sierpnia  rozpoczęła  świadczenie  usług. 
Równolegle  została  podpisana  umowa  na  podwykonawstwo  z  Międzygminnym 
Zakładem  Gospodarki  Odpadami  Komunalnymi  Sp.  z  o.  o.  w  Baćkowicach,  na 
zbieranie i transport odpadów z terenu gminy Dwikozy. Oba kontrakty zawarto na 
okres pięciu miesięcy i upływały z końcem roku. 

Ekologiczny Związek Gmin dorzecza Koprzywianki w skład którego wchodzi 
gmina  Dwikozy  jesienią  2013r.  ogłosił  kolejny  przetarg  na  usługę  zbierania  i 
transportu  odpadów  komunalnych.  Warunki  postawione  w  SIWZ  (  nieodpłatne 
dostarczenie pojemników dla wszystkich mieszkańców, firm i instytucji  na terenie 
gminy Dwikozy) przekraczały możliwości finansowe Spółki, aby zakupić pojemniki 
dla gminy Dwikozy przedsiębiorstwo musiałoby zaciągnąć zobowiązanie finansowe 
w formie kredytu na kwotę ok. 300.000,00zł. Obsługa takiego kredytu, przy krótkim 
kontrakcie była praktycznie niemożliwa.   Do konkursu ostatecznie nie przystąpiono. 

21 listopada 2013 kolejny przetarg na świadczenie usług zbierania i transportu 
odpadów  komunalnych  ogłosiła  Gmina  Ożarów.  Spółka  wzięła  udział  w  tym 
konkursie i wyniku jego pozytywnego rozstrzygnięcia podpisała umowę na kolejne 
22 miesiące.

W okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia (tj. 5 miesięcy 2013r) z terenu gminy 
Ożarów spółka zebrała i wywiozła 534,68 tony zmieszanych odpadów komunalnych. 
Ponadto:



– 38,31 ton tworzyw sztucznych,
– 70,37 ton szkła
– 5,36 ton papieru i tektury
– 2,403 tony elektrośmieci
– 5,5 tony opon 

Osiągnięto wymagane przez Ministra Środowiska roczne poziomów odzysku i 
recyklingu 

W analogicznym okresie z terenu gminy Dwikozy wywieziono:
– 304 ton zmieszanych odpadów komunalnych
– 84,08 tony zmieszanych odpadów opakowaniowych. 
Odpady z terenu obu gmin wywożone były regularnie w oparciu o ustalone 

harmonogramy.

Na dzień 31 grudnia 2013r Spółka nie posiadała zaległych zobowiązań wobec 
Budżetu  Państwa  i  jednostek  samorządu  terytorialnego.  Nie  posiadała  również 
żadnych zobowiązań wobec banków i innych wierzycieli.

Z tytułu prowadzenia działalności na koniec roku osiągnięto sprzedaż na pozio-
mie 323 870,40zł. Koszty działalności, to 294 476,14zł. Po odliczeniu zobowiązań 
podatkowych, zysk netto Spółki wyniósł 23 809,26 zł. 

 

Jarosław Pastuszka


