
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

z dnia .................... .... r.

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego Zakładu Utylizacji Odpadów 
Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j.  Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)

Rada Miejska w Mielcu
uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Wyraża się zgodę na obniżenie kapitału zakładowego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. 
z o.o. z siedzibą w Mielcu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr KRS: 0000173576, o kwotę 4.743.920,00 zł (słownie: cztery miliony siedemset czterdzieści trzy 
tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych), t.j. z dotychczasowej kwoty 6.242.000,00 zł (słownie: sześć 
milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące złotych) do kwoty 1.498.080,00 zł (słownie: jeden milion 
czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych).

2. Obniżenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w drodze obniżenia wartości 
nominalnej każdego udziału z dotychczasowej kwoty 500 zł (słownie: pięćset złotych) do kwoty 
120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych).

§ 2. 

1. Kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 4.743.920,00 zł (słownie: 
cztery miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych) przeznacza się:

1) 4.589.694,23 zł (słownie: cztery miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt 
cztery złote 23/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych,

2) nadwyżkę w wysokości 154.225,77 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia pięć 
złotych 77/100) na kapitał zapasowy Spółki.

2. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu pokrycia (wyrównania) straty
z lat ubiegłych, nie zwraca się wspólnikowi wpłat dokonanych na kapitał zakładowy.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca.

§ 4. 

Nadzór na wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów.
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§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Marian Kokoszka
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