UCHWAŁA NR RGK.0007.157.2021
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA
z dnia 28 grudnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu
pieniężnego do spółki pod nazwą Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Białych
Błotach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2021 r., poz. 1372 ze zmianami), uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod nazwą Zakład Wodociągów
i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Białych Błotach z kwoty 33.216.500,00 złotych (słownie: trzydzieści
trzy miliony dwieście szesnaście tysięcy pięćset złotych 00/100) na kwotę 37.716.500,00 złotych (słownie:
trzydzieści siedem milionów siedemset szesnaście tysięcy pięćset złotych 00/100) to jest o kwotę
4.500.000,00 złotych (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) poprzez utworzenie 9.000
nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych
00/100) każdy.
§ 2. Nowo utworzone udziały obejmie w całości Gmina Białe Błota i pokryje je wkładem pieniężnym
o łącznej wysokości 4.500.000,00 złotych (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Zadania własne gminy określone w art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym, mające na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej mogą być
wykonywane przez gminę w szczególności w formach: zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego.
Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Białych Błotach powołany został Uchwałą Nr
XXII/146/93 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 czerwca 1993 roku w sprawie utworzenia jednoosobowej
Spółki Gminy Białe Błota z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie „Zakład Usług Komunalnych”,
celem wykonywania zadań własnych gminy w celu zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy
między innymi obejmujących sprawy zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków
komunalnych.
Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. jest właścicielem oraz zarządcą sieci wodociągowych i
kanalizacji sanitarnych w Gminie Białe Błota. Wniesienie do Spółki wkładu o charakterze pieniężnym
zwiększy majątek Spółki i pozwoli na realizację koniecznych zadań inwestycyjnych związanych z
działalnością Spółki.
Wniesiony wkład w wysokości 4.500.000,00 złotych przeznacza się na dofinansowanie obsługi długu i spłat
rat kapitałowych w latach 2022 – 2025 od pożyczki zaciągniętej na realizację zadań pn.: „Modernizacja i
rozbudowa stacji uzdatniania wody w Cielu, gmina Białe Błota” oraz „Budowa głównych przewodów
wodociągowych na terenie Gminy Białe Błota”.
Wobec powyższego uzasadnienia, podjęcie uchwały jest zasadne.
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