
PROJEKT

UCHWALA Nr,,,1,,,12021
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE

z dnia ........r..... .,.,,,,,2021 r,

w sprawie wyraienia zgody na podwy2szenie kapitalu zakladowego Przedsigbiorstwa
Uslug Komunalnych w Sochocinie Sp. z o.o. poprzeit wniesienie wkladu pieniginego.

Napodstawie art. 18 ust. 2pkJ 9lit. g i lit. h ustawy zdnia 8 marca 1990 o sarnorzqdzie
gminnym (tekst jednolity Dz.lJ.22021poz.1372), Rada Miejska w Sochocinie uchwala, co

nastgpuje:

$ 1.1, Wyraaa sig zgodg na podwyZszenie kapitalu zakladowego Przedsigbiorstwa Ustug

Komunalnych w Sochocinie Sp. z o.o. o kwotg 600 000,00 zl (slownie: sze36set tysigcy

ztotych) do wysokoilci 924600,00 zl (slownie: dziewig6set dwadzieScia cztery tysi4ce

szes6set zkotych),poprzezutworzenie 12 000 nowych udzial6w o warto6ci nominalnej 50,00

zl (slownie: pig6dziesiqt zlotych) kahdy udzial i objgcie ich przez wsp6lnika Miasto i Gming

Sochocin oraz pokrycie ich wkladem pienigZnym w wysokoSci 600 000,00 zl (slownie:

sze66set tysigcy zlotych).

2. Pokrycie przezMiasto i Gming Sochocin udzial6w w podwyZszonym kapitale zakladowym

Sp6tki nast4pi w nastgpuj4cy spos6b:

a)w 2021roku kwota 150 000,0021,

b) w 2022 roku kwota 450 000,0021

$ 2. Wykonanie uchwaly powieruasig Burmistrzowi Miasta i Gminy.

$ 3. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

Przewodniczqca Rady

Monika Makowska-Choj nacka
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UZASADNIENIE

do projektu UCHWAtr Y Nr ,,,1,.,12021

z dnia ..............,,..,,.,.,,.2021 r.

w sprawie rvyraienia zgody na podwyiszenie kapitalu zakladowego Przedsigbiorstwa
Uslug Komunalnych w Sochocinie Sp. z o.o. poprzezwniesienie wkladu pienig2nego.

Miasto i Gmina Sochocin jest jedynym udzialowcem Przedsigbiorstwa Uslug Komunalnych
w Sochocinie sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialnoSci4.
Obecnie kapital zaldadovry sp6lki wynosi 324.600,00 zl. i dzieli sig na 6492 r6vnych
i niepodzielnych udzial6w o wartoSci nominalnej 50,00 zlkuhdy.

Pismem z dnia28 lipca 2021 t. Przedsigbiorstwo Uslug Komunalnych w Sochocinie Sp. z o.o.

wyst4pila do Rady Miejskiej w Sochocinie z proSb4 o wyra2enie zgody na zlohenie do

Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej wniosku o zwigkszenie
dofinansowania projektu pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji
Sochocin etap IIb i III wraz z rczbttdowqt oczyszczalni Sciek6w w miejscowoSci Kondrajec
gm. Sochocin".

W zwiqzku z rcalizacj4 projektu pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitamej na terenie

aglomeracji Sochocin etap IIb i III wraz z rozbudow4 oczyszczalni Sciek6w w miejscowoSci

Kondrajec gm. Sochocin" niezbgdnym jest dokapitalizowanie Sp6tki realizujqcej to zadanie,
by zapewnil jej niezbgdne Srodki finansowe na dalszq, rcalizacjE przedmiotowego
przedsigwzigcia.

Wyzej wymieniona inwestycj a przyczyrLi sig do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wsp6lnoty
lokalnej, w zwiqzkttzpovtylszym zasadne jest podjgcie stosownej uchwaly.
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