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UCHWALA NR ................... .
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

B.uro Rady Miasta
ul Grze or~ Plramowlcza 32

Z

dnia .......... ..... ..... 2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu
Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wniesienia
wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za wniesiony wkład
Na podstawie § l ust. 2 uchwały Nr XXXIV/436/05 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 maja 2005 r.
w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
w spółkach (Dz. Ul'z. Woj . Opolskiego Nr44 poz. 1388) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co
następuje :

§ 1. Opiniuje się pozytywnie:
l)

podwyższenie kapitału zakładowego

z ograniczoną

odpowiedzialnością

o

Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu Spółki
kwotę 2.608 .500 zł (słownie : dwa miliony sześćset osiem tysięcy

pięćset złotych) ;

na pokrycie tego podwyższenia wkładu niepieniężnego do
Miejskiego Zakładu Komun ikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
w postaci
trzech
autobusów
Solaris
Urbino
12 o numerach
VIN
SUU24ll63KB020776, SUU241l63KB020777, SUU241163KB020778, o łącznej wartości 2.608 .500 zł
(słownie : dwa miliony sześćset osiem tysięcy pięćset złqtych);

2) wniesienie przez

Gminę Kędzierzyn-Koźle

kapitału zakładowego

3) objęcie przez

Gminę Kędzierzyn-Koźle

w zamian za wniesiony wkład niepieniężny 5217 (słownie : pięć
w kapitale zakładowym Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego
w Kędzierzynie-Koźlu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, po 500 zł każdy udział i łącznej wartości
2.608.500 zł (słownie : dwa miliony sześćset osiem tysięcy pięćset złotych).
tys ięcy dwieście siedemnaście) udziałów

§ 2. Wykonanie uchwały powierza s ię Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
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Uzasadnienie
Zgodnie z § l usl. 2 Uchwały Nr XXXIV/436/05 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 maja
2005 roku w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta
Kędzierzyn-Koźle w spółkach przed dokonaniem czynności, której skutkiem jest wnoszenie, zbycie lub
cofnięcie udziałów i akcji spółek Prezydent Miasta jest zobowiązany do zasięgnięcia opinii Rady Miasta.
Wniesienie nowo zakupionych autobusów Solaris do Spółki podyktowane jest faktem , że
jest faktycznym użytkownikiem pojazdów, ponosi wszelkie koszty związane z ich rejestracją,
ubezpieczeniem, przeglądami oraz bieżącym użytkowaniem . Jednocześnie procedura związana
z wniesieniem aportu została zgłoszona we wniosku aplikacyjnym o dofinansowanie ze · środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poprawa jakości powietrza w Subregionie
Kędzierzyńsko-Strzeleckim - Etap II Projekt współfinan owany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego 2014-2020 Nr umowy : RPOP.03 .0 1.0 1-16-0002/ 17-00.
Spółka

Przedkładana uchwała będzie wywoływała skutki finansowe w postaci zwiększenia rekompensaty
z tytułu świadczonej usługi publicznego transportu zbiorowego O wartość amortyzacji wnoszonych środków
transportu. Wielkość amortyzacji w kolej nych latach będzie uzależniona od okresu amortyzacji przyjętego
przez Spółkę.
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