
 
 

UCHWAŁA Nr LIII/560/2018 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE  

z dnia 15 listopada 2018 r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Bornem Sulinowie  
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) w związku z art. 257 
ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 
1577 i z 2018 r. poz. 398, poz. 650 i poz. 1544) i § 8 aktu założycielskiego spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Bornem 
Sulinowie Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bornem Sulinowie o kwotę 
100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100) poprzez utworzenie 200 (dwustu) nowych 
udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) każdy. 

2. Nowoutworzone udziały obejmie w całości Gmina Borne Sulinowo i pokryje 
wkładem pieniężnym o wartości 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100). 

3. Wkład pieniężny o którym mowa w pkt. 2 zostanie przekazany na rzecz 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bornem 
Sulinowie w terminie do dnia 30 listopada 2018 r. 

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



Uzasadnienie: 
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do 
wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej należy podejmowanie uchwał w sprawach 
majątkowych gminy dotyczących m.in. określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania 
udziałów i akcji przez Burmistrza Bornego Sulinowa. Tym samym w kompetencji Rady 
Miejskiej leży wyrażenie zgody na wniesienie aportu i wkładu pieniężnego do majątku spółki 
oraz objęcia w zamian udziałów.  
Przyczyn podwyższenia kapitału w spółce z o.o. może być wiele, od powodowanych 
wymogami ustawowymi (np. w celu uniknięcia rozwiązania spółki przez sąd rejestrowy), do 
motywowanych pozyskaniem nowych środków na finansowanie działalności spółki. Czasami 
również podwyższenie kapitału zakładowego może być przyczynkiem do poszerzenia grona 
wspólników danej spółki z o.o. czy też zastąpieniem zewnętrznych źródeł finansowania spółki 
(pożyczek, kredytów) zasobami wspólników. Wreszcie przyczyną podwyższenie kapitału 
zakładowego może być chęć zwiększenia wiarygodności spółki wśród jej partnerów 
biznesowych.  
 
 
   
 


