
UCHWAŁA NR XXXIII/311/17
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii dot. wniesienia  wkładu niepieniężnego (aportu)
do Spółki z o.o. „EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie w postaci nieruchomości gruntowej w zamian za 

objęcie udziałów w spółce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „g” ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2016 r. 
poz. 1446 z późn. zm.), w związku z § 1 pkt 2 Uchwały Nr XXXVIII/483/09  Rady Miejskiejw Kluczborku z dnia 
3 czerwca 2009 r. 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. Pozytywnie opiniuje się  wniesienie do  spółki z o.o. pod nazwą „EKO-REGION”  z siedzibą 
w Bełchatowie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności  nieruchomości gruntowej położonej 
w Gotartowie, oznaczonej jako działka nr 191/27 ark. m. 1 o pow. 0,5322 ha o wartości 
139.200,00 zł. (słownie złotych: sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście).

§ 2.   Za wniesione wkłady, o których mowa w § 1 Gmina Kluczbork obejmie 24 (słownie: dwadzieścia cztery) 
niepodzielne udziały, w podwyższonym kapitale zakładowym  ”EKO-REGION” sp. z o.o., o wartości każdego 
udziału po 5.800 zł. (słownie złotych: pięć tysięcy osiemset).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia
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UZASADNIENIE

Uchwała została przygotowana w związku z wnioskiem spółki „EKO-REGION” z/s
w Bełchatowie o przekazanie aportem do spółki działki nr 191/27 ark. m. 1 o pow. 0,5322 ha położonej
w Gotartowie, obecnie dzierżawionej przez spółkę, przeznaczonej pod inwestycję.
Dzierżawiony grunt ma wartość 139.200,00 zł. (słownie złotych: sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście),
w związku z tym Gmina Kluczbork przejmie 24 udziały o wartość 5.800,00zł każdy.

W związku z tym, że „EKO-REGION” realizuje zadania związane z gospodarką odpadami na
terenie Gminy Kluczbork uważam za zasadne podjęcie niniejszej uchwały.

Burmistrz Miasta Kluczborka

Jarosław Kielar
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