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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 10 września 2021 r. 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Komunalnego 
Głogówek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia 

i objęcia udziałów w zamian za wniesiony wkład 

Na podstawie §2 ust.2 Uchwały Nr XX/206/2020 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 stycznia 2020 roku 
w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Głogówka w spółkach (Dz. 
Urz. Woj. Opolskiego z 2020 r. poz. 532) Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje: 

§ 1. Opiniuje się pozytywnie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Zakład Komunalny Głogówek 
Sp. z o.o. o kwotę 145.000,00 złotych (słownie złotych: sto czterdzieści pięć tysięcy) poprzez utworzenie 
145 (słownie: sto czterdzieści pięć) nowych udziałów o wartości PLN 1.000,00 (słownie złotych: jeden tysiąc) 
każdy, oraz wniesienie przez Gminę Głogówek na pokrycie tego podwyższenia wkładu pieniężnego 
w wysokości 145.000,00 złotych (słownie złotych: sto czterdzieści pięć tysięcy) i objęcie przez nią w zamian za 
wniesiony wkład 145 udziałów (słownie: sto czterdzieści pięć) po 1.000,00 złotych każdy udział. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku 

 
 

Jerzy Kunert 
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Uzasadnienie 

W związku z realizacją projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości 
Kierpień” w celu zapewnienia jednolitego standardu przyłączenia mieszkańców środki na podwyższenie 
kapitału zakładowego Spółki stanowić będą zabezpieczenie finansowania studni przyłączeniowych dla 
mieszkańców. 

Przedmiotowy zakres nie jest objęty wskazanym wyżej projektem w związku z faktem iż ten typ 
wydatków jest wyłączony z kategorii kosztów kwalifikowanych. 

Jest to analogiczna sytuacja jak w miejscowości Rzepcze gdzie projekt jej kanalizowania nie obejmował 
posadowienia studni przyłączeniowych i zakres ten został sfinansowany z budżetu gminy. 

W przypadku finansowania zadania przez Spółkę budżet gminy nie zostanie obciążony po stronie 
wydatkowej przez PTU VAT. 

Mając powyższe na uwadze wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.
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