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

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

w sprawie: wyrażenia zgody na  podwyższenie kapitału zakładowego spółki Miejska Komunikacja 
Samochodowa Sp. z o. o. w Mielcu poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci 

nakładów inwestycyjnych, objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym oraz pokrycie 
objętych udziałów wkładem niepieniężnym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2020 r.,  poz. 713) 

Rada Miejska w Mielcu 
uchwala co następuje: 

§ 1.  

Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Miejska Komunikacja Samochodowa 
Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu o kwotę: 10 003 154,23 zł (słownie: dziesięć milionów trzy tysiące sto 
pięćdziesiąt cztery złote 23/100) poprzez ustanowienie 40 012 (czterdzieści tysięcy dwanaście) nowych 
udziałów o wartości nominalnej 250,00 zł każdy, tj. w łącznej wartości 10 003 000,00 zł (dziesięć milionów 
trzy tysiące złotych). 

§ 2.  

Wyraża się zgodę na objęcie przez Gminę Miejską Mielec nowych udziałów w podwyższonym kapitale 
zakładowym spółki Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu w liczbie 40 012 
(słownie: czterdzieści tysięcy dwanaście) o wartości nominalnej 250,00 zł każdy, tj. w łącznej wartości 
10 003 000,00 zł (dziesięć milionów trzy tysiące złotych) i pokrycie ich wkładem niepieniężnym (aportem), 
określonym w § 3 uchwały. 

§ 3.  

Nowo ustanowione udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną pokryte wkładem 
niepieniężnym (aportem) w postaci nakładów inwestycyjnych o łącznej wartości 10 003 000,00 zł (dziesięć 
milionów trzy tysiące) złotych. 

Kwota 154,23 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery złote 23/100) zostaje wniesiona na kapitał zapasowy. 

§ 4.  

Wyraża się zgodę na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Miejska Komunikacja 
Samochodowa Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu, w postaci nakładów inwestycyjnych poniesionych przez 
Gminę Miejską Mielec, na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa budynku warsztatowego z myjnią dla 
autobusów wraz z urządzeniami budowlanymi, w tym między innymi wewnętrzną instalacją: wentylacji 
mechanicznej, elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej z separatorami, deszczowej, sprężonego 
powietrza, rozbudowę zewnętrznej zakładowej instalacji wodociągowej i oświetleniowej, przebudowę 
odcinka instalacji co. oraz rozbiórka kolidującego budynku warsztatowego przy ul. Moniuszki 12 w Mielcu”, 
w łącznej wartości: 10 003 154,23 zł (słownie: dziesięć milionów trzy tysiące sto pięćdziesiąt cztery złote 
23/100). 

Na łączną wartość nakładów inwestycyjnych składają się nakłady poniesione na budowę „Budynku 
warsztatowego MKS” w kwocie 8 438 853,20 zł (słownie: osiem milionów czterysta trzydzieści osiem 
tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote 20/100) oraz na budowę „Placu manewrowego – MKS Mielec” 
w kwocie 1 564 301,03 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta jeden złotych 
03/100). 

Id: BCD75CB1-655F-441A-A0D5-C70721F6CDD3. Projekt Strona 1



§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. 

§ 6.  

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów. 

§ 7.  

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bogdan Bieniek 
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