
UCHWAŁA Nr …/…/… 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia … 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Milanowskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Milanówku oraz objęcie przez 

Miasto Milanówek udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), Rada Miasta Milanówka uchwala co następuje: 

§ 1. 

1. Wyraża się zgodę na podniesienie i objęcie przez Miasto Milanówek podwyższonego 

kapitału zakładowego spółki Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku w ten sposób, że: 

1) Miasto Milanówek obejmie nowo utworzone udziały w kapitale zakładowym 

spółki w ilości 44 000 udziałów (słownie: czterdzieści cztery tysiące udziałów) o 

wartości nominalnej 50 zł każdy o łącznej wartości 2 200 000,00 zł (słownie: dwa  

miliony dwieście tysięcy złotych); 

2) Pokrycie udziałów nastąpi w pieniądzu w walucie polskiej. 

2. Środki pochodzące z wkładu gotówkowego na pokrycie udziałów w podwyższonym 

kapitale zakładowym zostaną przeznaczone na realizację przez spółkę inwestycji budowy 

kanałów sanitarnych w ulicach: Wojska Polskiego, Kwiatowej i Kraszewskiego w 

Milanówku. 

§ 2. 

Pokrycie zobowiązań, o których mowa w § 1. nastąpi z wydatków budżetu Miasta, 

zaplanowanych na ten cel w budżecie na 2016 r. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka 

 

Małgorzata Trębińska 



UZASADNIENIE  

Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest 

jednoosobową spółką gminną. Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 048 350,00 zł, z 

czego wartość 3 488 350,00 zł. stanowi wkład w postaci aportu.  

Spółka została powołana do realizacji zadań własnych gminy, określonych w art. 7 

ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Przedmiotem działalności 

Spółki jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej dotyczących zaopatrzenia 

w wodę i odprowadzania ścieków. W zakresie realizacji tego zadania należącego do sfery 

użyteczności publicznej spółka podejmuje przedsięwzięcia zmierzające do zapewnienia jak 

najszerszemu gronu odbiorców wody pitnej o wysokim standardzie jakości oraz odbioru 

ścieków. Jednym z takich działań jest planowana budowa kanałów sanitarnych w ulicach: 

Wojska Polskiego, Kwiatowej i Kraszewskiego w Milanówku. 

Efektem realizacji powyższego zadania będzie zwiększenie liczby mieszkańców 

Milanówka, mogących korzystać z kanalizacji. 

Przekazanie środków na podwyższenie kapitału zakładowego spółki przyczyni się do 

realizacji powyższego zadania publicznego oraz rozwoju bieżącej działalności spółki w tym 

podejmowania innych zadań inwestycyjnych.  

 


