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Projekt zloiony przez Butmistrza
Miasta Kola

UCHWALA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia
w sprawie wniesienia wkladu pienigZnego i objgcia dodatkowych udzial6w w Sp6lce z ograniczonq
odpowiedzialnoSci4 ,,OSwietlenie Uliczne i Drogorve" z siedzib:1 w Kaliszu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g oraz art. 58 ustawy z dnia B rnarca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(Dz.U.22019 r. poz.506 ze zm.) Rada Miejska w Kole uchwala, co nastqpuje:

I. Rada Miejska w Kole wyraZa zgodE na wniesienie do Sp6tki ,,Osrvietlenie Uliczne i Drogowe" Sp6lka
zo.o. w Kaliszu wkladu pienigznego wkwocie 175.000,0021 (slownie: sto siedemdziesiqt pi96 tysigcy
zlotych), celem podwyaszenia kapitalu zakladowego Sp6lki, w zanian za objqcie nowych 175 udzialow o
$

wartoSci nominalnej kaZdego z nich 1 .000,00 zl.

pochodzi z budzetu miasta.
$ 2. Kwota wkladu pienigznego na dodatkow e udzialy

Kola.
$ 3. Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Miasta
$ 4. Uchrvala wchodzi rv zycie z dniem podjqcia.
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Uzasadnienie do
UCHWAI-Y NR .,.
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia
w sprawie wniesienia wkladu pienigZnego i objgcia dodatkowych udzial6w w Sp6lce
z ograniczon4 odpowiedzialnoSci4 ,,OSwietlenie Uliczne i Drogowe" z siedzib4 w Kaliszu.

Na mocy powyZszej uchwaly Gmina Miejska Kolo wniesie do Sp6lki- Oswietlenie Uliczne iDrogowe Sp.
z o.o. w Kaliszu wklad pienigZny w kwocie 175.000,00 zl zprzeznaczeniem na realizacjg ptzez tQ Sp6lkq
nastEpuj 4cych zadah inwestycyj nych:

ul. Sienkiewicza w Kole - II etap za obwodnicq (4 latarnie),
- wykonanie oSwietlenia ulicznego przy ul. Grodzkiej w Kole,
- wykonanie oSwietlenia ulicznego przy ul. Staffa w Kole,
- opracowanie dokumentacji projektowej na oSwietlenie ul, Slusarskiej w Kole.
W zamian za wniesiony do Sp6lki wklad pienigzny Gmina Miejska Kolo obejmie dodatkowe udzialy
- wykonanie o6wietlenia ulicznego

-

w podwyzszonym kapitale zakladowym.
W zwiqzku z powylszytn uwazam podjgcie przedmiotowej uchwaly za uzasadnione.
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