
Uchwa a Nr  334/5/XL/10
Rady Miejskiej w I owej
z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie przyst pienia Gminy I owa o statusie miejsko-wiejskim do spó ki pod firm
Zak ad Zagospodarowania Odpadów spó ka z ograniczon  odpowiedzialno ci  w arach

i obj cia przez Gmin  I owa o statusie miejsko-wiejskim udzia ów w tej spó ce

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. f i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z pó n.zm.1) oraz art. 9 ust. 1 ustawy
z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997r., Nr 9 poz. 43 z pó n.zm.2)
uchwala si , co nast puje:

 § 1. 1. Rada Miejska w I owej wyra a zgod  na przyst pienie Gminy I owa o statusie miejsko-
wiejskim do spó ki pod firm  Zak ad Zagospodarowania Odpadów Spó ka z ograniczon
odpowiedzialno ci  z siedzib  w arach i obj cie przez Gmin  I owa o statusie miejsko-
wiejskim w podwy szonym kapitale tej spó ki liczby 4.500 (s ownie: cztery tysi ce pi set)
udzia ów o warto ci nominalnej po 50,-z . (s ownie: pi dziesi t z otych) ka dy.
2. Tekst jednolity umowy Spó ki, o której mowa w ust. 1 stanowi cz  integraln  niniejszej
uchwa y.

§ 2.1. Wk ad Gminy I owa o statusie miejsko-wiejskim na obj cie 4.500 (s ownie: cztery tysi ce
pi set) udzia ów o warto ci po 50,00z  (s ownie: pi dziesi t z otych) ka dy w podwy szonym
kapitale zak adowym spó ki po firm  Zak ad Zagospodarowania Odpadów Spó ka z ograniczon
odpowiedzialno ci  w arach nast pi w pieni dzu w kwocie 225.000,00z  (s ownie: dwie cie
dwadzie cia pi  tysi cy z otych).

2. Zobowi zanie Gminy z tytu u wniesienia wk adu w wysoko ci 225.000,00z  (s ownie:
dwie cie dwadzie cia pi  tysi cy z otych) za obj cie udzia ów, o których mowa w § 1 uchwa y,
zostanie pokryte z przychodów pochodz cych z kredytu d ugoterminowego.

 § 3. Upowa nia si  Pana Adama Gliniak – Burmistrza do z enia o wiadczenia w imieniu
Gminy I owa o statusie miejsko-wiejskim o przyst pieniu do spó ki pod firm  Zak ad
Zagospodarowania Odpadów Spó ka z ograniczon  odpowiedzialno ci  w arach i obj cia przez
Gmin  I owa o statusie miejsko-wiejskim w podwy szonym kapitale tej spó ki 4.500 (s ownie:
cztery tysi ce pi set)  udzia ów o warto ci po 50,-z  (pi dziesi t z otych ) ka dy.

§ 4. Wykonanie uchwa y powierza si  Burmistrzowi I owej.
 § 5. Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Przewodnicz cy Rady

Miros aw Wdowiak
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