
UCHWAŁA NR XXXVI/326/21 
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA 

z dnia 31 marca 2021 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 2020r. poz. 713 z póź. zm. ) oraz art. 44 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305). 

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 4.500.000 zł (słownie: cztery miliony pięćset 
tysięcy złotych 00/100) 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 nastąpi poprzez ustanowienie 7.500 
(słownie: siedem tysięcy pięćset) 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miasta Kościerzyna 

 
 

Helena Kaszubowska-Nitz 
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Uzasadnienie

W związku z planowaną przez Spółkę inwestycją pn.: „Konwersja węglowego źródła ciepła na
wysokosprawną kogenerację gazową w Kotłowni K-1 w Kościerzynie”, która obejmuje budowę
wysokosprawnej kogeneracji gazowej w zabudowie kontenerowej o łącznej macy elektrycznej 2,4 MWe i
mocy cieplnej 2,6 MWt, proponuje się podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4.500.000 zł
(słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100). Środki na w/w cel zostaną uruchomione z
budżetu miasta w ramach otrzymanych w 2020 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych.
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