UCHWAŁA Nr XLIII/299/2014
RADY MIEJSKIEJ w MŁYNARACH
z dnia 6 listopada 2014 r.
w sprawie: utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą: Wodociągi
Młynarskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.” f „ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm), w związku z art.9 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia
1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011r. Nr 45, poz.236 z późn.zm) oraz art. 16 ust. 7 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm. ).
Rada Miejska w Młynarach uchwala, co następuje:
§1
1. Tworzy się jednoosobową spółkę prawa handlowego Miasta i Gminy Młynary pod nazwą
„Wodociągi Młynarskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. , zwaną dalej "Spółką".
2. Celem utworzenia spółki jest wykonywanie zadań własnych Miasta i Gminy Młynary

w zakresie świadczenie usług komunalnych, a w szczególności:
1) oczyszczanie ścieków,
2) pobór, uzdatnianie, i dostawa wody pitnej,
3) eksploatacja sieci i urządzeń wodno – kanalizacyjnych,
4) wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu Miasta i Gminy,
5) prowadzenie gospodarki osadowej, przyjmowanie odpadów innych niż niebezpieczne,
6) utrzymanie w należytym stanie powierzonych do eksploatacji budynków i budowli pod
względem budowlanym i estetycznym.
§2
1. Na pokrycie kapitału spółki wnosi się tytułem wkładu niepieniężnego Przedsiębiorstwo
w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu Cywilnego po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej
2. Kapitał zakładowy Spółki ustala się na kwotę 24 186 000 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony
sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych.
3. Kapitał Spółki dzieli się na 24 186 (dwadzieścia cztery sto osiemdziesiąt sześć) równych
i niepodzielnych udziałów po 1000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, które obejmie Miasto i Gmina
Młynary.
§3
Utworzenie Spółki powinno nastąpić w terminie do 31 grudnia 2014r.
§4
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Boll

Uzasadnienie do uchwały
Uchwała dotyczy utworzenia nowej Spółki w miejsce zlikwidowanego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Młynarach. Podjęcie nowej uchwały wynika z postanowienia Sądu Rejestrowego
w Olsztynie o oddaleniu wniosku o zarejestrowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Młynarach z przyczyn proceduralnych. Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych
(art.169) po uprawomocnieniu odmowy zarejestrowania umowa spółki ulega rozwiązaniu. W związku
z dokonaną już likwidacją zakładu budżetowego zasadnym jest powołanie nowej spółki lecz z inną
nazwą ( w KRS nie może powtarzać się nazwa już użyta w celach rejestracyjnych).

