
ZARZĄDZENIE Nr SG.0050.366.2014 
Burmistrza Zdzieszowic 
z dnia 06 lutego 2014r.

w sprawie wykonania Uchwały Nr 1/02/2014 z dnia 06 lutego 2014 Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników „Wodociągi i Kanalizacja” Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Zdzieszowicach w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
Spółki

Na podstawie § 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 2, § 2 Uchwały Nr XIX/155/08 Rady Miejskiej w 
Zdzieszowicach z dnia 8 kwietnia 2008r. w sprawie: zasad wnoszenia, cofania, i zbywania 
udziałów i akcji przez Burmistrza Zdzieszowic (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2008r. Nr 33 
poz. 1179), Uchwały Nr XLII/329/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 19 grudnia 
2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014r., Uchwały Nr XLIV/343/2014 Rady 
Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 
2014r., Uchwały Nr XLIV/344/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 stycznia 
2014r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci nieruchomości do 
„Wodociągi i Kanalizacja” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Zdzieszowicach, § 6 Uchwały Nr XVIII/144/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 
lutego 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 
z 2008r. Nr 29 poz. 1005, z 2009r. Nr 24, poz. 403) oraz Uchwały Nr XLIV/345/2014 Rady 
Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 
wniesienia do „Wodociągi i Kanalizacja” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wkładu 
niepieniężnego (aportu) o wartości przekraczającej 100.000,00 zł zarządzam, co następuje:

§ 1 -

W wykonaniu Uchwały Nr 1/02/2014 z dnia 06 lutego 2014r. Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników „Wodociągi i Kanalizacja” Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Zdzieszowicach w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki, celem objęcia i pokrycia przywołaną uchwałą 1170 (słownie: tysiąc sto 
siedemdziesiąt) nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej po 1000 zł każdy udział w 
kapitale zakładowym „Wodociągi i Kanalizacja” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Zdzieszowicach, polecam wykonać w dniu 06 lutego 2014r.:
1) Przelać kwotę 450.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) 
przewidzianą w uchwale numer XLII/329/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 19 
grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, w dziale 900, rozdziale 90001 
Gospodarka ściekowa i ochrona wód -  wydatki majątkowe, na rachunek bankowy Spółki;
2) Przelać kwotę 879,45 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści 
pięć groszy) przewidzianą w uchwale numer XLIY/343/2014 Rady Miejskiej w 
Zdzieszowicach z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014



rok, w dziale 900, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód -  wydatki 
majątkowe, na rachunek bankowy Spółki;
3) Przekazać wkład niepieniężny w postaci kolektora grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej 
umożliwiającego odbiór ścieków z posesji przy ulicy Fabrycznej 15 i posesji przy ulicy 
Górnej 1 w Zdzieszowicach, który składa się z 51,5 m kanału grawitacyjnego sieciowego z 
rur 0200 mm PVC-U; 23 m kanału grawitacyjnego sieciowego z rur 0160 mm PVC-U; 2 
sztuk studni kanalizacyjnych rewizyjnych 01000 mm betonowych oraz 2 sztuk studni 
kanalizacyjnych inspekcyjnych 0425 mm z tworzywa, o wartości 94.910,40 zł (słownie: 
dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziesięć złotych czterdzieści groszy), na rzecz 
Spółki;
4) Przekazać wkład niepieniężny w postaci kolektora grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej 
przy ulicy Chrobrego w Zdzieszowicach, który składa się z 34 m kanału grawitacyjnego 
sieciowego z rur 0200 mm PVC-U; 1,5 m kanału grawitacyjnego sieciowego z rur 0160 mm 
PVC-U oraz z 1 sztuki studni kanalizacyjnej rewizyjnej 01000 mm betonowej o głębokości 
1,5 m, o wartości 36.210,15 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dwieście dziesięć złotych 
piętnaście groszy), na rzecz Spółki;
5) Przekazać wkład niepieniężny w postaci zabudowanej działki o numerze 1422/2 (jeden 
tysiąc czterysta dwadzieścia dwa łamane przez dwa) z mapy 13 (trzynaście), obrębu 
Zdzieszowice, stanowiącej inne tereny zabudowane, obszaru 0,2770 ha (dwa tysiące 
siedemset siedemdziesiąt metrów kwadratowych), dla między innymi której księgę wieczystą 
Kw nr OP1K/00064643/6 (sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści trzy łamane przez 
sześć) prowadzi Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, o wartości 588.000 zł (słownie: 
pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), na rzecz Spółki.

§ 2 .

Wykonanie § 1 pkt. 1, 2 Zarządzenia polecam Skarbnikowi Gminy, natomiast § 1 pkt. 
3, 4, 5 polecam Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa.
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