UCHWAŁA NR XXXII/583/2022
RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 29 kwietnia 2022 r.
w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach
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 2022 r., poz. 559 )
Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Rada Gminy wyraża wolę objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego
Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Chojnicach w 2022 roku.
2. Podwyższony kapitał zakładowy w kwocie 5.802.000,-PLN (słownie: pięć milionów osiemset dwa
tysiące PLN ) dzieli się na 5802 udziały o wartości 1.000,- PLN (jeden tysiąc PLN) każdy.
3. Wszystkie udziały, o których mowa w ust. 2, zostaną objęte przez Gminę Chojnice i pokryte wkładem
pieniężnym ze środków przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Chojnice na 2022 rok:
w dz. 010 rodz. 01043 § 6030 w wysokości 1.934.000,- zł,
w dz. 010 rozdz. 01044 § 6030 w wysokości 1.206.850,- zł,
w dz. 630 rozdz. 63095 § 6030 w wysokości 661.150,- zł oraz
w dz. 700 rozdz. 70005 § 6030 w wysokości 2.000.000,- zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Ryszard Kontek
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2022 r., poz. 559 ) Rada Gminy w Chojnicach zaplanowała na 2022 rok w dz. 010 rozdz. 01043 § 6030 kwotę
1.934.000,- zł, w dz. 010 rozdz. 01044 § 6030 kwotę 1.206.850,- zł, w dz. 630 rozdz. 63095 § 6030 kwotę
661.150,- zł oraz w dz. 700 rozdz. 70005 § 6030 kwotę 2.000.000,- zł. Razem 5.802.000,-zł na wniesienie
wkładów do Spółki GZGK Chojnice w celu prowadzenia inwestycji w Gminie Chojnice.
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