
UCHWAŁA NR XXI/114/2012 

Rady Gminy Solec – Zdrój 

z dnia 29 listopada 2012 roku 

 

 W sprawie podwyŜszeniu kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyŜszonym kapitale 
zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi” 

z siedzibą w Rzędowie 

 

 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 2001 roku Nr 142, poz. 1591) oraz  art. 236 ust. 4 pkt. 2 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) 
uchwala się co następuje: 

§1. 

 Rada Gminy Solec- Zdrój wyraŜa zgodę na podwyŜszenie kapitału zakładowego w 2012 roku 
spółki „Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Rzędowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000309871 prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego o kwotę 100 000 złotych, 
poprzez utworzenie 200 nowych udziałów, o wartości 500, 00 (pięćset) złotych kaŜdy. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec- Zdrój. 

§3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 Przewodniczący Rady 

 Czesław Stępień 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

 Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. Z o.o. w Rzędowie został utworzony 
w celu wspólnej realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami. Zadaniem podstawowym z 
powyŜszego zakresu jest realizacja projektu pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami 
komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”, polegającego na budowie kompleksowego 
zakładu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie byłej Kopalni Siarki „Grzybów” w 
miejscowości Rzędów (gmina Tuczępy) oraz składowania odpadów komunalnych. 

 Spółka realizując swoje statutowe zadania pozyskała środki finansowe na realizację 
inwestycji pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie 
gmina Tuczępy” w ramach Priorytetu II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, 
działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze 
szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. Jedynym z warunków jest zapewnienie środków na pokrycie 
wkładu własnego w realizacji zadania. 

 Zgodnie z załoŜonym przez udziałowców schematem działania, udział własny Spółki 
w projekcie zostanie pokryty przez udziałowców poprzez podwyŜszenie kapitału 
zakładowego Spółki. 

Na obecnym etapie, w związku z rozpoczętą budową Zakładu Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi oraz Kwatery Składowania niezbędne jest przekazanie przez gminę 
deklarowanych środków finansowych w kwocie 100 000,00 zł na podwyŜszenie kapitału 
zakładowego Spółki i objęcie tym samym 200 udziałów w Spółce  o wartości po 500 (pięćset) 
złotych kaŜdy. 

 Mając na względzie powyŜsze oraz  konieczność zabezpieczania niezbędnych 
środków własnych oraz potencjału technicznego dla Spółki w kontekście realizacji zadania: 
„Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”, 
podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 


