
UCHWAŁA Nr 34/V/2018
RADY MIEJSKIEJ w GOSTYNINIE

z dnia 28 grudnia 2018 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  9  lit.  g  ustawy z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie
gminnym (Dz. U. z dnia 2018 r., poz. 994 j.t. z późn. zm.) Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co
następuje:

§1

1. Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunalne  w  Gostyninie  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością   z  siedzibą  w
Gostyninie z kwoty 12.279.300,00 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć
tysięcy  trzysta)  złotych   do  kwoty  12.679.600,00  (dwanaście  milionów  sześćset
siedemdziesiąt  dziewięć  tysięcy  sześćset)  złotych,  tj.  o  kwotę  400 300,00  zł.  (czterysta
tysięcy  i  trzysta  zł.  00/100)  złotych  poprzez  utworzenie  4  003,00  (cztery  tysiące  trzy)
nowych udziałów o wartości nominalnej po 100,00 (sto) złotych każdy.

2. Nowoutworzone udziały obejmie w całości Gmina Miasta Gostynina jako jedyny wspólnik i
pokryje  wkładem pieniężnym w wartości  400  300,00  zł.  (czterysta  tysięcy  i  trzysta  zł.
00/100.) złotych.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

            Przewodniczący Rady Miejskiej 

Andrzej Hubert Reder



UZASADNIENIE

Rada  Miejska  w  Gostyninie  uchwałą  nr  430/LXXXV/2018  z  dnia  27  września  2018  r.
zmieniającą  Uchwałę  Budżetową  Miasta  Gostynina  na  rok  2018  w  jej  §  2  pkt  2  poprzez
zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 400 320,00 zł., zapewniła środki w tej wysokości z
przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego na zwiększenie kapitału zakładowego w spółce
miejskiej  tj.  Miejskim  Przedsiębiorstwie  Komunalnym  w  Gostyninie  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w
Gostyninie – dalej: MPK (vide: pkt .. uzasadnienia w/w uchwały).

Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z dnia 2018 r., poz. 994 j.t. z późn. zm.) przyznaje Radzie kompetencje do stanowienia w zakresie
podejmowanie  uchwał  w  sprawach  majątkowych  gminy,  przekraczających  zakres  zwykłego
zarządu, dotyczących – lit. g -  „określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji
przez wójta”.

W  związku  z  planowanym  wykonaniem  przedsięwzięcia  polegającego  na  remocie  lub
wymianie  kanalizacji  sanitarnej  w  ul.  Krasickiego  i  ul.  Zielonej,  rodzi  się  konieczność
dokapitalizowania Spółki komunalnej (MPK) realizującej to zadanie, tak by zapewnić jej niezbędne
środki finansowe na dalszą realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Z uwagi na powyższe uchwała jest konieczna i zasadna.


