
 
 
 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/465/2013 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE  

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

 
w sprawie wyraŜenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie na pokrycie straty bilansowej za rok 2011. 

 
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) w związku z art. 177 § 1 i art. 178 ustawy z dnia 
15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1030) Rada Miejska w 
Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 
 
 
 § 1. 1. WyraŜa się zgodę na wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Bornem Sulinowie w 
wysokości 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku. 
 2. Dopłata, o której mowa w ust. 1, przeznaczona będzie na pokrycie straty bilansowej 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie za  rok 2011.  
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie 
 
 Art. 177 Kodeksu spółek handlowych daje moŜliwość wniesienia dopłat w granicach 
liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. Dopłaty powinny być nakładane i 
uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów. Gmina Borne Sulinowo 
posiada w PUK Sp. z o.o. 100 % udziałów.  
Zgodnie z art. 178 Kodeksu spółek handlowych wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę 
potrzeby uchwałą wspólników, w tym przypadku uchwałą Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie.  
Natomiast zgodnie z § 11 aktu załoŜycielskiego PUK Sp. z o.o. wspólnicy mogą być 
zobowiązani do dopłat w celu pokrycia strat bądź powiększenia środków obrotowych Spółki, w 
wysokości nie przekraczającej dwukrotności wartości udziałów posiadanych przez kaŜdego 
Wspólnika (wartość udziałów w spółce 1.846.507,00 zł x 2 = 3.693.015,00 zł). Wysokość i 
terminy wniesienia dopłat a takŜe ich ewentualny zwrot określa uchwała Zgromadzenia 
Wspólników.  
  
   
 


