Uchwała Nr XXIX/244/2012
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 28 sierpnia 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przedmiotu działalności spółki
„Wodociągi i Kanalizacja Karczew” Spółka z o.o. z siedzibą w Karczewie oraz
podwyższenie jej kapitału zakładowego i objęcie przez Gminę Karczew
wszystkich udziałów w podwyższonym kapitale tej spółki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f) i g) w zw. z art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 9
ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011, Nr 45, poz.
236) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zmianę przedmiotu działalności gospodarczej spółki pod firmą
„Wodociągi i Kanalizacja Karczew” Spółka z o.o. z siedzibą w Karczewie, wpisanej do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000405974,
zwanej dalej „Spółką”, polegającą na rozszerzeniu dotychczasowej działalności Spółki o:
1) działalność sklasyfikowaną w ramach podklasy PKD 42.21.Z obejmującą m.in.
budowę i remonty sieci kanalizacyjnych i linii wodociągowych, budowę oczyszczalni
ścieków, stacji pomp oraz systemów irygacyjnych (kanałów),
2) realizację przez Spółkę własnego zadania inwestycyjnego Gminy Karczew pod nazwą
„Budowa sieci wodociągowej w ulicy Sosnowej i Bohaterów Westerplatte w
Karczewie”.
§ 2. 1. Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, z kwoty
8.410.000zł (osiem milionów czterysta dziesięć tysięcy złotych) do kwoty 8.810.000zł (osiem
milionów osiemset dziesięć tysięcy złotych), tj. o kwotę 400.000,00 zł (czterysta tysięcy
złotych), poprzez utworzenie nowych 400 (czterysta) udziałów o wartości nominalnej
1.000,00 zł (tysiąc złotych) każdy.
2. Wszystkie nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki
zostaną objęte przez Gminę Karczew i pokryte w całości wkładem pieniężnym.
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Karczewa do dokonania wszystkich czynności związanych
ze zmianą przedmiotu działalności Spółki oraz podwyższeniem jej kapitału zakładowego i
objęciem przez Gminę Karczew nowo utworzonych udziałów.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

UZASADNIENIE
Powołana na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Karczewie nr XVII/132/2011 z dnia 15
listopada 2011r. spółka „Wodociągi i Kanalizacja Karczew” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Karczewie ma na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb
mieszkańców Gminy Karczew w zakresie zaopatrzenia w wodę, usuwania i oczyszczania
ścieków na terenach wiejskich, co stanowi zadanie własne Gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt.
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
ze zmianami).
Dotychczasowy przedmiot działalności Spółki obejmuje pobór, uzdatnianie i dostarczanie
wody sklasyfikowane w ramach podklasy PKD 36.00.Z oraz odprowadzanie i oczyszczanie
ścieków sklasyfikowane w ramach podklasy PKD 37.00.Z.
Z realizacją przez Spółkę zadań użyteczności publicznej, dla których została ona utworzona,
wiąże się potrzeba realizacji inwestycji w nową infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną.
Aby Spółka mogła realizować zadania inwestycyjne w ramach swojej działalności konieczne
jest rozszerzenie dotychczasowego przedmiotu działalności Spółki o działalność w zakresie
budowy i remontów sieci kanalizacyjnych i linii wodociągowych, budowy oczyszczalni
ścieków, stacji pomp oraz systemów irygacyjnych (kanałów), sklasyfikowaną w ramach
podklasy PKD 42.21.Z.
Powierzenie Spółce realizacji określonych zadań własnych Gminy Karczew, w tym zadań
inwestycyjnych, wiąże się z wyposażeniem Spółki w środki finansowe na ten cel, które
zostają do niej wniesione w drodze wkładu pieniężnego pokrywającego udziały w
podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale
zakładowym Spółki obejmie Gmina Karczew jako jedyny wspólnik.

