
UCHWAŁA Nr  XXXII/234/2021 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE 

z dnia 9 września 2021 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego  Przedsiębiorstwa 

Usług Komunalnych w Sochocinie Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.  

 

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

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1372),  Rada Miejska w Sochocinie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1.1. Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych w Sochocinie Sp. z o.o.  o kwotę 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy 

złotych) do wysokości 924 600,00 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące 

sześćset  złotych), poprzez utworzenie 12 000 nowych udziałów  o wartości nominalnej 50,00 

zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział i objęcie ich przez wspólnika Miasto i Gminę 

Sochocin oraz pokrycie ich wkładem pieniężnym w wysokości 600 000,00 zł (słownie: 

sześćset tysięcy  złotych). 

2. Pokrycie przez Miasto i Gminę Sochocin udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym 

Spółki nastąpi w następujący sposób: 

a) w 2021 roku kwota 150 000,00zł, 

b) w 2022 roku kwota 450 000,00zł 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

UCHWAŁY Nr XXXII/234/2021 

z dnia 9 września 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa 

Usług Komunalnych w Sochocinie Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego. 

Miasto i Gmina Sochocin jest jedynym udziałowcem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 

w Sochocinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Obecnie kapitał zakładowy spółki wynosi 324.600,00 zł i dzieli się na 6492 równych                                                                 

i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. 

 

Pismem z dnia 28 lipca 2021 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sochocinie Sp. z o.o. 

wystąpiła do Rady Miejskiej w Sochocinie z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie do 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosku o zwiększenie 

dofinansowania projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji 

Sochocin etap IIb i III wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec 

gm. Sochocin”. 

 

W związku z realizacją projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 

aglomeracji Sochocin etap IIb i III wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Kondrajec gm. Sochocin” niezbędnym jest dokapitalizowanie Spółki realizującej to zadanie, 

by zapewnić jej niezbędne środki finansowe na dalszą realizację przedmiotowego 

przedsięwzięcia. 

 

Wyżej wymieniona inwestycja przyczyni się do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty 

lokalnej, w związku z powyższym zasadne jest podjęcie stosownej uchwały. 

 

 

 

                     

 


