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Projekt Uchwały Nr •••••/ ••••./ •••••••
Rady Miejskiej w Kole

z dnia 27 lutego 2019 roku

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) Rada Miejska w Kole uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Kole wyraża zgodę na wniesienie do Spółki "Oświetlenie Uliczne iDrogowe" Spółka
z 0.0. w Kaliszu wkładu pieniężnego w kwocie 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),
celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w zamian za objęcie 150 udziałów po 1.000,00 zł każdy.

§ 2. Kwota wkładu pieniężnego na dodatkowe udziały pochodzi z budżetu miasta.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
do Projektu Uchwały Nr ..... ./ ....•.. ./ ..•.•••

RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 27 lutego 2019 roku

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu.

Na mocy powyższej uchwały Gmina Miejska Koło wniesie do Spółki - Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z
0.0. w Kaliszu wkład pieniężny w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez tę Spółkę
następujących zadań inwestycyjnych:
- Przebudowa i rozbudowa urządzeń oświetlenia dróg osiedlowych i parkingu przy blokach na ul. Kolejowej
38,42 i68;
- Rozbudowa urządzeń oświetlenia drogowego ul. Składowej i skweru przed dworcem kolejowym;
- Przebudowa i rozbudowa urządzeń oświetlenia ulicznego parkingu położonego na działce nr 62/2 przy
bloku mieszkalnym przy ul. 20 Stycznia 20 i drogi wewnętrznej położonej na działce nr 64/7 ark. mapy 26.
W zamian za wniesiony do Spółki wkład pieniężny Gmina Miejska Koło obejmie dodatkowe udziały w
podwyższonym kapitale zakładowym.
W związku z powyższym uważam podjęcie przedmiotowej uchwały za uzasadnione.
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