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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia 29 września 2021 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 o samorządzie gminnym (Dz. U  z 2021 r. 
poz. 1372) 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: 

1) wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności  nieruchomości gruntowych położonych 
w Gotartowie stanowiących działki nr: 191/8 ark.m. 1 o pow. 1,2600 ha, 191/35 ark.m. 1 o pow. 1,8636 ha, 
191/17 ark.m. 1 o pow. 0,0600 ha, 191/14 ark.m. 1 o pow. 0,2700 ha wraz z częściami składowymi gruntu 
szczegółowo określonych w załączniku do niniejszej uchwały o łącznej wartości 1.202.224,00 zł (słownie 
złotych: jeden milion dwieście dwa tysiące dwieście dwadzieścia cztery 00/100). 

2)  
wkładu pieniężnego w wysokości 6.476,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć 
00/100) na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym spółki. 

2. Łączna wartość wkładu niepieniężnego (aportu) oraz wkładu pieniężnego wynosi  1.208.700,00 zł (słownie 
złotych: jeden milion dwieście osiem tysięcy siedemset 00/100). 

§ 2. Za wniesione wkłady, o których mowa w § 1 Gmina Kluczbork obejmie 153 (słownie: sto pięćdziesiąt 
trzy) niepodzielne udziały, w podwyższonym kapitale zakładowym  EKO-REGION sp.z o.o., o wartości każdego 
udziału po 7.900 zł (słownie złotych: siedem tysięcy dziewięćset 00/100). 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXI/486/21 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 kwietnia 2021 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. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku 

 
 

Janusz Kędzia 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Kluczborku 

z dnia 29 września 2021 r. 

Wykaz części składowych gruntu objętych aportem 

1. sieć wodociągowa z rur PE fi 90 dł. 302 mb - 46.490,00 zł. 

2. ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach stalowych - 72.453,00 zł. 

3. droga dojazdowa z płyt żelbetowych  - 29.242,00 zł.
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Uzasadnienie 
 
Rada Miejska w dniu 28 kwietnia 2021r. podjęła uchwałę nr XXXI/486/21 w sprawie wyrażenia opinii dot. 
wniesienia wkładu niepieniężnego oraz wkładu pieniężnego do Spółki zo.o. „EKO-REGION” z/s w 
Bełchatowie w zamian za objęcie udziałów w spółce.  
Zgodnie z powyższą uchwałą Rada Miejska pozytywnie zaopiniowała wniesienie do Spółki wkładu 
niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości wraz z częściami składowymi gruntu łącznej 
wartości 1.202.224,00 zł. oraz wkładu pieniężnego w kwocie 4.776,00 zł. ( w celu objęcia pełnych 170 
udziałów o wartości nominalnej 7.900,00 zł.) 
W  związku z podwyższeniem wartości nominalnej udziałów z  7100,00zł na 7.900,00 zł. na podstawie 
uchwały nr 4/NZW/2021  Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „EKO-REGION” Sp.zo.o. Gmina 
Kluczbork obejmie 153 udziały o wartości nominalnej 7.900,00 zł.  
Kwestia ta wymaga uchylenia Uchwały Rady Miejskiej nr XXXI/486/21 i podjęcia nowej. 
Mając powyższe na uwadze uważam za zasadne podjęcie niniejszej uchwały. 
 

 

 

 

 

 

 

 Burmistrz Miasta Kluczborka 

  

Jarosław Kielar 
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