
UCHWAŁA NR VII/   26/ 2015 

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. 

Z DNIA 12 MARCA 2015 ROKU 
 

 

w sprawie:  wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych  

  przez Gminę Borek Wlkp. udziałów w spółce „Zakład Gospodarki Odpadami” Sp.                    

  z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach. 

 

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. Z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) w związku z § 8 uchwały Nr XVIII/96/2012 Rady 

Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania 

udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Borku Wlkp. (Dziennik 

Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2012 roku, poz. 2483) Rada Miejska Borku Wlkp. 

uchwala, co następuje: 

 

 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na wniesienie do „Zakładu Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie            

z siedzibą w Witaszyczkach wkładu pieniężnego w wysokości 306.600,00 zł (słownie: trzysta sześć 

tysięcy sześćset złotych) na pokrycie obejmowanych przez Gminę Borek Wlkp. udziałów w Spółce 

„Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. W Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach. 

 

§ 2. Wkład pieniężny jest wydatkiem ujętym w budżecie Gminy Borek Wlkp. na rok 2015 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: 

Mirosław Twardowski 



 

UZASADNIENIE DO  

UCHWAŁY NR VII/  26 /2015 

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. 

Z DNIA 12 MARCA 2015 ROKU 
 

 

 

w sprawie:  wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych  

  przez Gminę Borek Wlkp. udziałów w spółce „Zakład Gospodarki Odpadami” Sp.                    

  z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach. 

 

 

 Przedmiotowa uchwała umożliwi Gminie Borek Wlkp. wniesie do Zakładu Gospodarki 

Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie środków finansowych w wysokości 306.600,00 zł,                                 

z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. 

Wniesienie przedmiotowego wkładu jest zgodne z treścią Porozumienia zawartego w 2008 roku 

oraz ze złożonym wnioskiem do Funduszu Spójności. Środki na podwyższenie kapitału zostaną 

przeznaczone przez Spółkę przede wszystkim na realizację zadania polegającego na rozbudowie 

Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin mającego na celu: Zorganizowanie i nadzór nad 

funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych 

Porozumieniem. 


