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z dnia  15 listopada 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii dot. wniesienia  wkładu niepieniężnego (aportu) oraz wkładu pieniężnego do 
Spółki zo.o. „Eko-Region” z siedzibą w Bełchatowie

w zamian za objęcie udziałów w spółce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn.zm.), w związku z § 1 pkt 1 i 2 uchwały Nr XXXVIII/483/09  Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 
3 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza 
Miasta Kluczborka (Dz. Urzęd. Woj. Opolsk. Nr 50, poz. 865), Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Pozytywnie opiniuje się  wniesienie do  spółki z o.o. pod nazwą „Eko-Region” z siedzibą 
w Bełchatowie:

a) wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności  nieruchomości gruntowej położonej  w Gotartowie, 
oznaczonej jako działka nr 191/34 ark.m. 1 o pow. 0,9200ha o wartości  174.248,00zł (słownie złotych: sto 
siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści osiem 00/100),

b) wkładu pieniężnego w wysokości 3.252,00 zł. (słownie złotych: trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa 00/100) 
na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym w/w spółki.

2. Łączna wartość wkładu niepieniężnego (aportu) oraz wkładu pieniężnego wynosi  177.500,00 zł (słownie 
złotych: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset 00/100).

§ 2.  Za wniesione wkłady, o których mowa w § 1 Gmina Kluczbork obejmie 25 (słownie: dwadzieścia pięć) 
niepodzielnych udziałów, w podwyższonym kapitale zakładowym  Eko-Region sp.zo.o., o wartości każdego 
udziału po 7.100,00 zł. (słownie złotych: siedem tysięcy sto 00/100).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Spółka Eko-Region Bełchatów zwróciła się z wnioskiem o przyjęcie w formie aportu nieruchomości
gruntowej położonej w Gotartowie stanowiącej działkę nr 191/34, ark.m. 1. Przedmiotowa nieruchomość
bezpośrednio przylega do gruntów stanowiących własność Spółki „Eko-Region” na których działa
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych Zakład Zagospodarowania Odpadów w
Gotartowie. Na przedmiotowej działce usytuowany jest rów opaskowy zrekultywowanego składowiska i w
związku z powyższym przekazanie w/w działki spowoduje uregulowanie stanu prawnego nieruchomości
poprawiając funkcjonowanie zakładu.
Gmina Kluczbork w zamian za wniesione wkłady obejmie 25 udziałów o wartości każdego po 7.100,00zł.

Mając powyższe na uwadze uważam za zasadne podjęcie niniejszej uchwały.

Burmistrz Miasta Kluczborka

Jarosław Kielar
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