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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia 5 czerwca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Małkinia Górna wkładów 
niepieniężnych do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g i h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr 169/XXII/2020 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 kwietnia 2020 r w sprawie 
wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Małkinia Górna wkładów niepieniężnych do Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. §1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Wyraża się zgodę na wniesienie przez Gminę Małkinia Górna wkładu niepieniężnego o wartości 
6 763 100,00zł (słownie: sześć milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące sto złotych 00/100) w postaci 
budowli oczyszczalni ścieków do spółki pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Małkini Górnej sp. z o.o. wraz z prawem własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 
ewidencyjnym 1103/19 o pow. 0,6128ha położonej w miejscowości Małkinia Górna, gmina Małkinia Górna, 
objętej księgą wieczystą KW Nr OS1M/00040336/5 o wartości 280 300,00zł (słownie: dwieście 
osiemdziesiąt tysięcy trzysta złotych 00/100) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego oraz 
objęcie nowo utworzonych udziałów.”. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna.  

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Gmina Małkinia Górna w Akcie Założycielskim ZGKiM Sp. z o.o. z 2012r zobowiązała się do podwyższenia
kapitału zakładowego spółki do wysokości 10 000 000,00 zł w terminie do 31.12.2022 r. Realizując powyższe
Gmina podwyższa kapitał zakładowy o kwotę 280 300,00zł i tym samym obejmuje 5606 udziałów. Po
podwyższeniu kapitał zakładowy spółki wyniesie 9 330 900,00zł. W uchwale Nr 169/XXII/2020 z dni
28 kwietnia 2020 r. Gmina podwyższyła kapitał zakładowy o kwotę 6 763 100,00zł i tym samym objęła
135 262 udziały. Po podwyższeniu kapitał zakładowy spółki wyniósł 9 050 600,00zł.
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