Projekt złożony przez
Burmistrza Miasta Koła

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością „Miejski Zakład Usług Komunalnych” z siedzibą w Kole.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miejska w Kole uchwala, co następuje:
§ 1. Rada Miejska w Kole wyraża zgodę na wniesienie do Spółki „Miejski Zakład Usług Komunalnych”
Spółka z o.o. w Kole wkładu pieniężnego w kwocie 144.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące
złotych), celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w zamian za objęcie 144 udziałów po 1.000,00 zł
każdy.
§ 2. Kwota wkładu pieniężnego na dodatkowe udziały pochodzi z budżetu miasta.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR …..…………..
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością „Miejski Zakład Usług Komunalnych” z siedzibą w Kole.

Na mocy powyższej uchwały Gmina Miejska Koło wniesie do Spółki – Miejski Zakład Usług Komunalnych
Sp. z o.o. w Kole wkład pieniężny w kwocie 144.000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację spłat rat
leasingu samochodu ciężarowego Renault Premium i wykup śmieciarki.
Wartość pojazdu specjalistycznego stanowi kwotę 538.000,00 zł netto. Umowa leasingowa podpisana jest na
59 rat po 11.456,90 zł. Do spłaty pozostało 12 rat, co wraz z wykupem śmieciarki stanowi wartość
144.100,20 zł. Korzystanie z samochodu pozwala Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w
Kole realizować zadanie polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu
Miasta. W chwili obecnej wartość udziałów w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole
wynosi 2.277.000,00 zł (2.277 udziałów po 1.000,00 zł).
W związku z powyższym uważam podjęcie przedmiotowej uchwały za uzasadnione.
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