
UCHWAŁA NR XV/123/2016
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 2 lutego 2016 r.

w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Dobrzeń Wielki pod nazwą Zarząd Mienia 
Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015r. poz. 1515;  zm.: poz. 1045) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o 
gospodarce komunalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 236) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co 
następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na utworzenie jednoosobowej spółki Gminy Dobrzeń Wielki pod nazwą Zarząd Mienia 
Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim, zwanej w treści 
niniejszej uchwały „Spółką”.

§ 2. 1. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki będzie wykonywanie zadań własnych Gminy Dobrzeń 
Wielki określonych w przepisie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, polegających 
na zaspakajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

2. Spółka będzie mogła podejmować inną działalność – istotną z punktu widzenia rozwoju Gminy Dobrzeń 
Wielki, potrzeb społeczności lokalnej oraz samorządu terytorialnego.

§ 3. 1. Kapitał zakładowy Spółki w chwili zawiązania wynosić będzie 200.000,00zł (słownie: dwieście tysięcy 
złotych 00/100) i dzielić się będzie na 200 (słownie: dwieście) równych i niepodzielnych udziałów o wartości 
nominalnej 1.000,00zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) każdy.

2. Gmina Dobrzeń Wielki obejmie wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki i pokryje je wkładem 
pieniężnym w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

§ 4. Szczegółowe zasady oraz zakres działania Spółki określi akt założycielski spółki.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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