
UCHWAŁA NR XXIV/170/2020 
RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

w sprawie przystąpienia Gminy Rozdrażew do spółki  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, ze zm.) oraz na podstawie art. 9 ust. 1, w związku z art. 2 i art. 4 ust. 1 pkt. 1ustawy 
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 712),a także na podstawie § 
2 Uchwały Nr XVIII/109/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zasad wnoszenia, 
cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Rozdrażew, Rada Gminy 
uchwala, co następuje: 

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

§ 2. Gmina Rozdrażew wnosi do spółki, o której mowa w §1wkład pieniężny w kwocie 99 417,24 
(dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemnaście 24/100) złotych na pokrycie obejmowanych przez 
Gminę Rozdrażew nowych udziałów w liczbie 108 (sto osiem), z czego kwota 54 000 (pięćdziesiąt cztery 
tysiące) złotych zostanie przekazana tytułem objęcia udziałów po ich wartości nominalnej, tj. po 500 (pięćset) 
złotych za każdy udział, natomiast nadwyżka w kwocie 45 417,24 (czterdzieści pięć tysięcy czterysta 
siedemnaście 24/100) złotych zostanie wpłacona na kapitał zapasowy spółki. 

§ 3. Zobowiązanie Gminy Rozdrażew z tytułu wniesienia wkładu za objecie udziałów zostanie pokryte 
z dochodów własnych Gminy. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wiesław Jankowski 
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Uzasadnienie

W dniu 29 października 2020 roku podpisane zostało Porozumienie Międzygminne pomiędzy Gminą
Jarocin a Gminą Rozdrażew 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”. Wypełnieniem zobowiązań Gminy
Rozdrażew, wynikających z Porozumienia jest wniesienie wkładu do Spółki działającej pod firmą „ZGO
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu” określanej
w dalszej części uzasadnienia jako: ZGO-WCR).

W związku z powyższym, przedłożony projekt uchwały umożliwia przystąpienie Gminy Rozdrażew do
spółki ZGO-WCR oraz o wniesieniu do tej spółki wkładu pieniężnego w wysokości 99.417,24 zł na
pokrycie obejmowanych przez Gminę Rozdrażew 108 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy.
Różnica pomiędzy kwotą 54.000,00 zł a kwotą 99.417,24 zł wynika z tego, że rzeczywista wartość
nabywanych udziałów, ustalona w oparciu o aktualny bilans ZGO-WCR wynosi 99.417,24 zł. Kwota
45.417,24 zł przewyższająca wartość nominalną nabywanych udziałów, zostanie wpłacona na kapitał
zapasowy ZGO-WCR. Środki na podwyższenie kapitału zostaną przeznaczone przez spółkę na realizację
zadania publicznego pn. Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami dla
gmin objętych Porozumieniem w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.

Wójt Gminy

mgr Mariusz Dymarski
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