UCHWAŁA NR XLVI/550/17
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym poprzez
wniesienie do spółki pod firmą Nieruchomości - Brzeziny Spółka z o.o. w Piekarach Śląskich wkładu
pieniężnego w kwocie 300.000,00 zł.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1875) oraz § 1 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XI/162/11 Rady Miasta z dnia 27 października 2011 roku
w sprawie określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
z udziałem Miasta Piekary Śląskie z późn. zm.
Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:
§ 1. Wyrazić zgodę na objęcie przez Gminę Piekary Śląskie 300 (trzysta) udziałów o wartości nominalnej
1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział, o łącznej wartości 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych)
w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Nieruchomości - Brzeziny Spółka z o.o. w Piekarach
Śląskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000663392 i pokrycie tych udziałów
wkładem pieniężnym.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Piekary Śląskie
dr inż. Piotr Buchwald
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Uzasadnienie
W dniu 7 listopada 2016 r. Rada Miasta Piekary Śląskie uchwałą nr XXVIII/351/2016 powołała gminną
spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Nieruchomości - Brzeziny Sp. z o.o. z kapitałem
zakładowym w wysokości 100.000,00 zł.
Podwyższenie kapitału zostanie wykorzystane na kontynuowanie bieżącej działalności spółki jak również
na opłacenie promesy bankowej. Kredyt, który spółka zamierza pozyskać, związany jest z nabyciem zasobu
lokalowego
po
upadłej
spółce
„ZARZĄDCA
ANO"
SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORZEŁ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W UPADŁOŚCI
LIKWIDACYJNEJ (dawniej Arrada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Orzeł
Spółka
Komandytowo Akcyjna w upadłości likwidacyjnej)
W związku z powyższym powstała konieczność dokapitalizowania Nieruchomości - Brzeziny Sp. z o.o.
o wnioskowaną kwotę 300.000,00 zł.
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