Uchwała Nr XXII/219/2012
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 9 marca 2012r
w sprawie objęcia udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.g ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) - Rada Miejska postanawia co następuje:

§1
1. Rada Miejska w Dębicy wyraŜa zgodę na objęcie udziałów w podwyŜszonym kapitale zakładowym
Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. docelowo o wartości 817.000 zł,
z tym, Ŝe środki na pokrycie objętych udziałów uiszczane będą w następujących terminach :
- w 2012r w kwocie

253.500 zł

- w 2013r w kwocie

440.000 zł

- w 2014r w kwocie

123.500 zł

2. Środki na pokrycie udziałów wnoszone będą do Spółki do wysokości środków zaplanowanych
w poszczególnych latach w budŜecie miasta.
3. Środki wnoszone na pokrycie udziałów przeznaczone będą na realizację projektu „Rozbudowa
Zakładu Segregacji Odpadów Stałych w Paszczynie”.
§2
1. Rada Miejska w Dębicy wyraŜa zgodę na nabycie od Gminy Dębica udziałów o wartości
285.970 zł, z tym, Ŝe zapłata ceny za nabywane udziały zostanie skompensowana z wierzytelnością
Gminy Miasta Dębica w kwocie 285.970 zł wynikającą z umowy nr 2 z dnia 18 października 1993r
zawartej pomiędzy Gminą Dębica i Miastem Dębica w sprawie świadczeń związanych
z uŜytkowaniem wysypiska odpadów komunalnych w Paszczynie.
2. Nabycie udziałów, o których mowa w pkt 1, od Gminy Dębica, stanowić będzie wykonanie
obowiązku objęcia i pokrycia udziałów, o których mowa w §1 pkt 1, co do udziałów o wartości
285.970 zł, z tym, Ŝe kwota 253.500 zł zostanie zaliczona na poczet wpłat na kapitał Spółki w roku
2012, zaś kwota 32.470 zł na poczet części wpłaty w 2013r .
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Stefan Bieszczad

