
UCHWAŁA NR LXVII/507/14
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 2 lipca 2014 r.

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. w Kościerzynie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9, lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity – Dz. U. z 2013r. poz. 594 późn. zm.) oraz art. 44 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: Rada Miasta Kościerzyna na 
wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. w Kościerzynie o kwotę 85.800 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy 
osiemset złotych 00/100).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego o którym mowa w ust. 1 nastąpi poprzez ustanowienie 
143 (słownie: sto czterdzieści trzy) udziałów o wartości 600 zł (słownie: sześćset złotych) każdy, które 
zostaną pokryte wkładem pieniężnym.

3. Udziały o których mowa w ust. 2 obejmie i pokryje Gmina Miejska Kościerzyna będąca właścicielem 
i jedynym udziałowcem Spółki.

§ 2. Podwyższony kapitał zakładowy przeznacza się na realizację zadania pn: „Modernizacja 
i rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Kościerzynie” w ramach środków Programu Operacyjnego 
Infrastruktury i Środowiska, w części dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Markubowo.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady 
Miasta Kościerzyna

Piotr Słomiński
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UZASADNIENIE

Podwyższony kapitał zakładowy o kwotę 85.800 zł przeznacza się na zadanie pn: „Budowa sieci kanalizacji

sanitarnej w ulicy Markubowo”, która zlokalizowana jest na działkach nr 43/12, 215/7, 230/1, 60/4, 40/7, 52/.

W ramach powyższego zadania powstanie sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 279 metrów, z

której będzie korzystało 37 osób.

Środki na zwiększenie kapitału zakładowego będą pochodziły ze środków Programu Operacyjnego

„Infrastruktura i środowisko” priorytet I „Gospodarka wodno-ściekowa” działanie 1.1 „Gospodarka wodno-

ściekowaw aglomeracjach powyżej 15 tysięcy RLM.
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