
Uchwała Nr XXX/173/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Żyrzyn do jednoosobowej spółki

działającej pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji "Wodociągi Puławskie" spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością w Puławach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "f" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze

zmianami) oraz art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

(Dz. U. z 1997 r., Nr 9, poz. 43 ze zmianami) - Rada Gminy, na wniosek Wójta,

po zapoznaniu się z opinią i wnioskami Komisji Budżetowej, Działalności

Gospodarczej i Mienia Komunalnego uchwala, co następuje:

§ 1

Celem wspólnej realizacji międzygminnego projektu pn. "Międzygminny system

wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy" Rada Gminy Żyrzyn wyraża zgodę

na przystąpienie przez Gminę Żyrzyn jako Wspólnika, do jednoosobowej spółki

Gminy Miasto Puławy działającej pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji "Wodociągi Puławskie" spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością w Puławach.

§ 2

1.Przystąpienie do jednoosobowej spółki Gminy Miasto Puławy działającej pod

firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Wodociągi

Puławskie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach nastąpi

poprzez objęcie przez Gminę Żyrzyn nowoutworzonych udziałów w

podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

2.Gmina Żyrzyn obejmie 3 (trzy) udziały o wartości nominalnej 500 zł (pięćset

złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 1500 zł (jeden tysiąc pięćset

złotych). Udziały te zostaną objęte za wkład pieniężny w wysokości 3000 zł

(trzy tysiące złotych).

3.Zobowiązanie gminy z tytułu wniesienia wkładu pieniężnego w wysokości

3000 zł (trzy tysiące złotych) za objęcie udziałów, o których mowa w ust. 2,

zostanie pokryte z dochodów własnych Gminy Żyrzyn.

§ 3



Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn, który zobowiązany jest

w szczególności do złożenia w imieniu Gminy Żyrzyn wszelkich niezbędnych

oświadczeń woli zmierzających do przystąpienia Gminy Żyrzyn do Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


