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w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Przedsiębiorstwa 
’’Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 
poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na posiadanych przez Gminę Zdzieszowice udziałach w kapitale 
zakładowym Przedsiębiorstwa "Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. w Zdzieszowicach (stanowiących ok. 8 % 
udziałów) o łącznej wartości nominalnej do 2.285.900,00 złotych ( słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt 
pięć tysięcy dziewięćset złotych), jako zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przez Przedsiębiorstwo "Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. 
w Zdzieszowicach na dofinansowanie przedsięwzięcia "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji 
Zdzieszowice - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: 892658AF-4778-45DC-AE0B-5B258B24ED49. Projekt Strona 1



UZASADNIENIE

Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach 
Przedsiębiorstwa "Wodociągi i Kanalizacja" Spółka z o. o. w Zdzieszowicach w wysokości do 8 % 
udziałów Gminy Zdzieszowice w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa "Wodociągi i Kanalizacja" Spółka 
z o. o. w Zdzieszowicach o łącznej wartości nominalnej 2.285.900,00 zł ( dwa miliony dwieście 
osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych). Zastaw ten stanowi zabezpieczenie spłaty pożyczki na 
realizację przedsięwzięcia "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jannszkowice", a jego wartość wynika z kwoty pożyczki i odsetek, 
która będzie udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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