Uchwała Nr ……………………
Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia ……………………. roku
w sprawie opinii w przedmiocie wniesienia udziałów w spółce prawa handlowego Zakład
Komunalny Głogówek Sp. z o.o.

Działając na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Głogówku nr XX/206/2020 z dnia
31 stycznia 2020 w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez
Burmistrza Głogówka w spółkach, Rada Miejska w Głogówku uchwala co następuje:
§1.
Opiniuje się pozytywnie:
Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Komunalnego Głogówek Spółka z o.o. na mocy
dotychczasowych postanowień umowy spółki tj. bez zmian tej umowy na podstawie art. 257 §
1 KSH oraz § 6 Aktu Założycielskiego Spółki (Umowy Spółki) z kwoty PLN 11.360.000,00
(słownie złotych: =jedenaście milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy=) do kwoty PLN
11.740.000,00 (słownie złotych: =jedenaście milionów siedemset czterdzieści tysięcy=), tj. o
kwotę PLN 380.000,00 (słownie złotych: =trzysta osiemdziesiąt tysięcy) poprzez utworzenie
380 (słownie: trzysta osiemdziesiąt ) nowych udziałów o wartości PLN 1.000,00 (słownie
złotych: =jeden tysiąc=) każdy. Nowo utworzone udziały zostaną pokryte wkładem pieniężnym
wniesionym przez jedynego Wspólnika Spółki- Gminę Głogówek.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały
w sprawie opinii w przedmiocie wniesienia udziałów w spółce prawa handlowego Zakład
Komunalny Głogówek sp. z o.o.

1) Gmina Głogówek otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację
zadania pn. przebudowa ulicy Konopnickiej w Głogówku.
2) Zakres robót objętych dofinansowaniem to przebudowa nawierzchni drogi i chodnika oraz
remont urządzeń związanych z odwodnieniem drogi tj. remont kanałów i wpustów.
3) Ze względu na regulamin naboru, prace związane z instalacja sanitarną nie są kwalifikowane
do dofinansowania, dlatego też nie zostały ujęte we wniosku.
4) Wycena robót dodatkowych kanalizacji sanitarnej wynosi 470 000 zł brutto.
5) Celem osiągnięcia oszczędności wydatków budżetowych, po podjęciu stosownych uchwał,
inwestorem wskazanych powyżej robót zostanie Zakład Komunalny Głogówek Sp. z o.o.
Pozwoli to obniżyć wydatek z budżetu do kwoty netto tj. 380 000 zł. Wydatki związane z różnicą
Zakład Komunalny Głogówek Sp. z o.o. pokryje z własnych środków obrotowych w wysokości
90 000 zł, stanowiące równowartość podatku VAT, które Spółka odzyska.

