UCHWAŁA NR III/12/14
RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym
jednoosobowej spółki Gminy Rabka-Zdrój działającej pod firmą „Zakłady Komunalne” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Rabce-Zdroju poprzez wniesienie przez Gminę Rabka –
Zdrój wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości
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 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r, poz. 518
z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( tekst jednolity:
Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) w związku z art. 257 § 2 i § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks
spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm. ) oraz § 7 aktu założycielskiego
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spisanego w dniu 21 października 2009 r. przed notariuszem
Izabelą Górnik w Kancelarii Notarialnej w Nowym Targu przy ulicy Kolejowej 5, Rep. A Nr 7922/2009,
Rada Miejska w Rabce – Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego jednoosobowej spółki Gminy Rabka-Zdrój
działającej pod firmą „Zakłady Komunalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rabce-Zdroju,
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000156990, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
§ 2.
1. Wyraża się wolę podwyższenia kapitału zakładowego spółki, o której mowa w § 1 o kwotę 970 865,00
złotych (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych), z kwoty 390.000,00 zł
(słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 1 360 500,00 zł (słownie: milion trzysta sześćdziesiąt
tysięcy pięćset złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki, o której mowa w § 1 następuje poprzez utworzenie nowych
1941 (słownie: tysiąc dziewięćset czterdzieści jeden) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset)
złotych każdy o łącznej wartości 970 500,00 zł.
3. Różnica kwot wskazanych w ust.1 i ust.2 w wysokości 365,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć złotych)
zostanie zwrócona przez spółkę, o której mowa w § 1 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju.
4. Udziały, o których jest mowa w ust. 2 zostaną pokryte przez Gminę Rabka-Zdrój poprzez wniesienie
w drodze bezprzetargowej do spółki, o której mowa w § 1 wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa
własności:
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rabka-Zdrój zabudowanej:
- budynkiem użytkowym jednokondygnacyjnym o pow. użytkowej 760,00 m2 i kubaturze 4000,00 m3,
- budynkiem użytkowym dwukondygnacyjnym o pow. użytkowej 560,00 m2 i kubaturze 1960,00 m3,
położonych w Rabce-Zdroju przy ulicy Kilińskiego o wartości 970 865,00 złotych (słownie: dziewięćset
siedemdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych) oznaczonej w rejestrze gruntów i budynków jako
działki ewid. nr 4914/1 o pow. 0,0966 ha, ewid. nr 4882 o pow. 0,1600 ha, ewid. nr 4881/2
o pow. 0,0853 ha, ewid. nr 4880/1 o pow. 0,0058 ha, dla których Sąd Rejonowy w Limanowej
VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolnej prowadzi księgę wieczystą
nr NS2L/00028397/5.
5. Ustala się wartość wkładu niepieniężnego (aportu), o którym mowa w ust. 4 na łączną kwotę 970 865,00
złotych (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych).
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6. Wyraża się wolę objęcia przez Gminę Rabka-Zdrój 1941 (słownie: tysiąc dziewięćset czterdzieści jeden)
udziałów po 500,00 zł (słownie: pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 970 500,00 złotych
(słownie: dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy pięćset złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki,
o której mowa w § 1.
7. Różnica wartości kwot określonych w ust. 5 i ust. 6 w wysokości 365,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt
pięć złotych) zostanie zwrócona przez spółkę, o której mowa w § 1 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego
w Rabce-Zdroju.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rabki - Zdroju.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Rabce-Zdroju
mgr Maria Górnicka-Orzeł
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Załącznik do Uchwały Nr III/12/14
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 30 grudnia 2014 r.
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