
UCHWAŁA NR XXVI/295/2020 
RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 28 października 2020 r. 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 
zakładowym w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. 

z o.o. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713), 

Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Sandomierzu o kwotę 500.000,00 zł (słownie: 
pięćset tysięcy złotych 00/100) poprzez utworzenie 1.000 (słownie: jeden tysiąc) udziałów o wartości 
nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) każdy. 

2. Nowo utworzone udziały obejmie w całości gmina Sandomierz i pokryje wkładem pieniężnym 
o wartości 500.000,00 zł. 

3. Podniesienie kapitału zakładowego następuje w związku z uchwałą Nr X/125/2019 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. na lata 2019-2022. 

§ 2.  

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 Wiceprzewodniczący 

Rady Miasta 
Sandomierza 

 
 

Jerzy Żyła 
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UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. jest
jednoosobową spółką Gminy Sandomierz, prowadzącą działalność w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego
Decyzją Zarządu Miasta Sandomierza nr NK.7015/15/2002 z dnia 19.11.2002 r., zmienionego
Decyzją Burmistrza Miasta Sandomierza NK.7015-2/09 z dnia 09.04.2009 r.

Podniesienie kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie nowych udziałów zapewni Spółce
środki niezbędne do realizacji zadań publicznych w ramach wieloletniego planu rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. na lata 2019-2022, wynikających z Uchwały Nr X/125/2019
Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 sierpnia 2019 r., w związku z realizowaną w 2020 r. budową
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej - ok. 2,1 km dł.
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