
Uchwała Nr  LXXXV/610/2022 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 15 grudnia 2022 roku 

 

zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Kosakowo numer LXXV/553/2022 z dnia 11 sierpnia                         

2022 roku w sprawie zmiany Uchwały nr  LXXIV/547/2022 z dnia 5 lipca 2022 roku                        

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kosakowo numer LXV/496/2022                                          

z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału 

zakładowego w spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Spółka                                 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kosakowie i objęcie nowo utworzonych 

udziałów przez wspólnika Gminę Kosakowo. 

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

( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 9 ust.1 ustawy  z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce 

komunalnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 679)   

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych „PEKO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kosakowie: 

w roku 2022  

do wysokości 6 551 197,11 (słownie: sześć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy,                       

sto dziewięćdziesiąt siedem złotych, 11/100) poprzez utworzenie 4328 udziałów o wartości 

nominalnej 161,73 (sto sześćdziesiąt jeden, 73/100 zł) i objęcia ich przez wspólnika Gminę 

Kosakowo wkładem pieniężnym w wysokości 699 967,44 zł (sześćset dziewięćdziesiąt 

dziewięć tysięcy, dziewięćset sześćdziesiąt siedem, 44/100) 

do wysokości 6 801 069,96 (słownie: sześć milionów osiemset jeden tysięcy, sześćdziesiąt 

dziewięć  złotych, 96/100 ) poprzez utworzenie 1545 udziałów o wartości nominalnej 161,73 

(sto sześćdziesiąt jeden, 73/100 zł) i objęcia ich przez wspólnika Gminę Kosakowo wkładem 

pieniężnym w wysokości 249 872,85 zł (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy, osiemset 

siedemdziesiąt dwa złote, 85/100 zł) 



w roku 2023  

do wysokości 7 381 033,74 (słownie: siedem milionów trzysta tysięcy osiemdziesiąt jeden, 

trzydzieści trzy złote, 74/100 zł) poprzez utworzenie 3586 udziały o wartości nominalnej 

161,73 (sto sześćdziesiąt jeden, 73/100 zł) i objęcia ich przez wspólnika Gminę Kosakowo 

wkładem pieniężnym w wysokości 579 963,78 zł (pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy, 

dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote, 78/100 zł) 

w roku 2024  

do wysokości 8 180 950,32 (słownie: osiem milionów, sto osiemdziesiąt tysięcy, dziewięćset 

pięćdziesiąt zł 32/100) poprzez utworzenie 4946 udziały o wartości nominalnej 161,73 (sto 

sześćdziesiąt jeden złotych, 73/100) i objęcia ich przez wspólnika Gminę Kosakowo wkładem 

pieniężnym w wysokości 799 916,58 zł (siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy, 

dziewięćset szesnaście złotych, 58/100). 

§2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

  

      

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Gmina Kosakowo posiada 100% udziałów w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych „PEKO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kosakowie. 

Obecnie kapitał zakładowy spółki wynosi 6 801 069,96 złotych i składa się z 42 052 udziałów 

o wartości nominalnej 161,73 złotych każdy. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „g” ustawy z dnia 8 marca 1900 roku o samorządzie gminnym, 

do właściwości rady gminy należy określenie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów   

w spółkach komunalnych.  

Wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego w roku 2023 w wysokości 579 963,78 

zł (ilość udziałów 3586 ) spółka przeznaczy na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

w miejscowości Kosakowo - Złote Piaski. 

Wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego w roku 2024 w wysokości 799 916,58 

zł (ilość udziałów 4946) spółka przeznaczy na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Mosty w rejonie ul. Zielonej. 

W roku 2024 kapitał zakładowy Spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kosakowie wyniesie 8 180 950,32 (słownie: 

osiem milionów, sto osiemdziesiąt tysięcy, dziewięćset pięćdziesiąt złotych 32/100)                                  

co stanowić będzie 50 584 udziałów). 

 


