
UCHWAŁA NR XXXII/198/20 
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH 

z dnia 14 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie udziałów przez Gminę Miejską Kowary w spółce  "EKO-
KOWARY" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kowarach na rzecz Wspólnika Spółki. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f, g ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 713 ze 
zm.) w związku z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 
poz.712 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1.      Wyraża się zgodę na odpłatne zbycie 51 % udziałów w "EKO-KOWARY" Sp. z o.o w Kowarach, 
należących do Gminy Miejskiej Kowary o wartości 10.200,00 złotych na rzecz Wspólnika Spółóki. 

2. Aktualna wartość nominalna jednego udziału wynosi 100,00 zł. 

3. Odpłatne zbycie 51 % udziałów odbędzie się według wartości wynikającej z aktualnej wyceny udziałów. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 4.  Traci moc Uchwała numer XVI/109/19 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 grudnia 2019 roku 
w sprawie zgody na zbycie udziałów Gminy Miejskiej Kowary w spółce EKO-KOWARY spółka z o.o. 

 

  
 Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Kowarach 
 
 

Maciej Michella 
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UZASADNIENIE

Gmina Miejska Kowary posiada w Spółce EKO-KOWARY 51% udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł
każdy, co łącznie daje 10.200,00 zł. drugi Wspólnik posiada w spółce EKO-KOWARY 49%  udziałów o wartości
nominalnej 100,00 zł każdy, co łącznie daje 9.800 zł. Łączna wartość kapitału udziałowego Spółki EKO-
KOWARY wynosi zatem 20.000,00 złotych Powyższe wartości i struktura udziałów wynikają z umowy spółki.

W dniu 4 grudnia 2020 r. Wspólnik Spółki złożył swoje zainteresowanie odkupieniem od Gminy Miejskiej w
Kowarach 102 udziałów w Spółce EKO-KOWARY.

W celu umożliwienia rozpoczecia procedury związanej z odpłatnym nabyciem przez Wspólnika Spółki
udziałów Gminy Miejskiej Kowary w spółce  EKO-KOWARY podjęcie przedmiotowej uchwały jest jak
najbardziej zasadne.
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