
                             
   

Uchwała  Nr XV/108/2011 

 Rady Miejskiej w Karczewie  

  z dnia 22 września 2011 roku 

 

        w sprawie upoważnienia Burmistrza Karczewa do podjęcia i prowadzenia 

negocjacji w przedmiocie połączenia spółki komunalnej Komunalne 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Karczewie ze spółką 

komunalną Miasta Otwock Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  

z siedzibą w Otwocku 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. g) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 ze zmianami), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Rada Miejska w Karczewie upoważnia Burmistrza Karczewa do podjęcia i 

prowadzenia rozmów oraz negocjacji z Miastem Otwock zmierzających do wypracowania 

warunków na jakich Gmina Karczew oraz Miasto Otwock mogą połączyć spółkę Komunalne 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Karczewie ze spółką Otwocki 

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku w jedną spółkę prawa 

handlowego – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której przedmiotem działalności 

będzie realizacja zadań publicznych w zakresie zaopatrzenia w ciepło Gminy Karczew i 

Miasta Otwock. 

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

     Tadeusz Marton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

 

Gmina Karczew i Miasto Otwock rozważają wspólną realizację zadań publicznych w zakresie 

zaopatrzenia w ciepło Gminy Karczew i Miasta Otwock, która byłaby możliwa w wyniku 

połączenia zakładów ciepłowniczych będących spółkami komunalnymi tych jednostek 

samorządu terytorialnego tj. Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z 

siedzibą w Karczewie oraz Otwockiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w 

Otwocku w jedną spółkę prawa handlowego – spółkę z o.o. 

Wypracowanie warunków ewentualnego połączenia wymaga podjęcia rozmów i negocjacji 

pomiędzy właścicielami obu spółek tj. Gminą Karczew i Miastem Otwock. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit g. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do 

kompetencji rady miejskiej należy określanie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i 

akcji przez organ wykonawczy Gminy, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.  

 


