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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 21 stycznia 2022 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 1.050.000,00 złotych (słownie złotych: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) poprzez utworzenie 
1050 (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt) 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 1.050.000,00 złotych (słownie złotych: jeden milion pięćdziesiat tysięcy) i objęcie przez nią 
w zamian za wniesiony wkład 1050 udziałów (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt) 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 

Gmina Głogówek posiada 100% udziałów w spółce pod firmą Zakład Komunalny Głogówek spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogówku. Spółka została powołana w celu realizacji zadań 
własnych gminy, które w świetle art. 9 ust. 4 usg, są zadaniami użyteczności publicznej służącymi 
bieżącemu i nieprzerwanemu zaspokajaniu zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług 
powszechnie dostępnych. Zadania własne gminy w szczególności obejmują sprawy: wodociągów 
i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości 
i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia 
w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378). Obecnie kapitał zakładowy spółki wynosi 
21.824.000,00 złotych i składa się z 21 824 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każdy. 
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „g” ustawy z dnia 8 marca 1900 roku o samorządzie gminnym, do 
właściwości Rady Miejskiej należy określenie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów w spółkach 
komunalnych. Wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego w wysokości 1.050.000,00 zł. 
stanowi ostatnią transzę zabezpieczenia wkładów własnych w realizację inwestycji finansowanych z PROW 
i RPO (budowa kanalizacji w Kierpniu oraz Modernizacja oczyszczalni ścieków) oraz jest realizacją 
uchwały  Nr L/432/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na rok 2021. 
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