 UCHWAŁA NR XVIII/130/08
                                          RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
                                              z dnia 28 marca 2008 roku

w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miasta Lipna pod nazwą: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. “f”, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r.Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218.) oraz art.2, 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 121 poz. 770, z 1998r. Nr 106 poz. 668, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 199 poz.1937),uchwala się, co następuje:


§ 1.	1.	Utworzyć jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, pod nazwą “Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.” o początkowym kapitale 50 000 zł. dzielącym się na 1 000 równych udziałów po 50 zł. zwaną w dalszej części uchwały „spółką”. Na pokrycie kapitału spółka zostanie wyposażona we wkład pieniężny w wysokości 50 000 zł. 
Ustalić, że kapitał zakładowy może zostać podniesiony do kwoty 30 000 000 zł. do końca 2009 r. w szczególności poprzez wniesienie aportu w postaci mienia wymienionego w załączniku nr 1 i nr 2 do uchwały.
Objąć udziały w podwyższonym kapitale za cenę niższą o 20 % od wartości nominalnej a nadwyżkę przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2. 	Udziały w kapitale zakładowym obejmuje Gmina Miasta Lipna.

§ 3. 	Przedmiotem działalności powołanej spółki będzie w szczególności wykonywanie zadań własnych Gminy Miasta Lipna określonych w art.7 ust.1 pkt 3, 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i czyszczenia ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zieleni gminnej i zadrzewień. Spółka nie będzie nastawiona na osiąganie zysku.
 
§ 4. 	Czas trwania spółki będzie nieograniczony.
	
§ 5. 	Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.

§ 6.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                 Przewodnicząca Rady
                                                                                       Maria Turska

                                                                                       







