
UCHWAŁA NR XXXVII/306/20 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do spółki działającej pod firmą 
ZGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie 

- Wielkopolskie Centrum Recyklingu 

Na podstawie art.  18  ust.  2  pkt  9  lit. f ustawy z  dnia 8  marca 1990  r. 
o  samorządzie gminnym (Dz.  U. z  2020  r., poz.  713 i  1378), w  związku 
z  art.  9  ust.  1  ustawy z  dnia 20  grudnia 1996  r. o  gospodarce komunalnej 
(Dz.  U. z  2019  r., poz.  712 i  2020), Rada Miejska w  Mosinie uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Postanawia się o przystąpieniu Gminy Mosina do spółki działającej pod 
firmą ZGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie - Wielkopolskie 
Centrum Recyklingu (KRS 0000162132), z siedzibą w Witaszyczkach. 

§ 2. Gmina Mosina wniesie do spółki, o której mowa w  § 1, wkład pieniężny 
w  kwocie 399 510,02 zł (słownie: trzystu dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy 
pięciuset dziesięciu złotych 02/100) na pokrycie obejmowanych przez Gminę 
Mosina nowych udziałów w liczbie 434 (słownie: czterystu trzydziestu czterech), 
z  czego kwota 217 000,00 zł (słownie: dwustu siedemnastu tysięcy złotych 
00/100) zostanie przekazana tytułem objęcia udziałów po ich wartości 
nominalnej, tj. po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy udział, 
natomiast nadwyżka w  kwocie 182 510,02  zł (słownie: stu osiemdziesięciu 
dwóch tysięcy pięciuset dziesięciu złotych 02/100) zostanie wpłacona na kapitał 
zapasowy spółki. 

§ 3. Zobowiązania Gminy Mosina z   tytułu wniesienia wkładu za objęcie 
udziałów zostaną pokryte z jej dochodów własnych. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Małgorzata Kaptur 
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UZASADNIENIE

W związku z   podpisanym w   dniu 9   grudnia 2020   r. Porozumieniem
Międzygminnym pomiędzy Gminą Jarocin i Gminą Mosina w sprawie powierzenia
Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór
nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami dla gmin objętych
Porozumieniem w  zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych”, Gmina
Mosina wniesie wkład do spółki ZGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu, celem stania się udziałowcem
przedmiotowej spółki komunalnej. Działanie to zapewni gminie udział
w   podejmowaniu decyzji dotyczących działalności spółki adekwatnie
do posiadanych udziałów. Zapewni też gminie możliwość korzystania
z   najkorzystniejszych cen zagospodarowania odpadów oferowanych przez
spółkę.

Wobec powyższego podjęcie uchwały uznać należy za uzasadnione.

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Kaptur
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