
Uchwała Nr  V/29/11
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 15 lutego 2011 roku

w  przedmiocie  przystąpienia  do  spółki  pod  firmą:  Przedsiębiorstwo  Komunikacji 
Samochodowej w Kluczborku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz objęcia 
podwyższonego kapitału w spółce

Na podstawie art.  18. ust.  2 pkt 9 lit. „f” i „g” w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 4 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej (Dz. U. z 2007 r. nr 9, poz. 43 z późn.zm.) Rada Miejska  w  Byczynie 
uchwala co następuje:

§  1.  Wyraża  się  zgodę  na  przystąpienie  do  spółki  pod  firmą:  Przedsiębiorstwo 
Komunikacji  Samochodowej  w  Kluczborku  Spółka  z  ograniczoną 
odpowiedzialnością,  ul.  Byczyńska  120.  46-203  Kluczbork  wpisanej  do  rejestru 
przedsiębiorstw  –  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  0000135935  w 
Sądzie Rejonowym              w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS.
§ 2. Wyraża się zgodę na objęcie 209 (słownie dwieście dziewięć) nowych udziałów, 
każdy z nich o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych ) oraz pokrycie 
ich wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci ruchomości:

1) Autobus Jelcz L 090 M,  nr  rejestracyjny   OKL A 838,  rok  produkcji  2000, 
nr nadwozia SUSL1422VY0000592 o wartości  37.000 zł.

2) Autobus Autosan H9-21.41,  nr rejestracyjny  OKL K 269, rok produkcji 1996, 
nr nadwozia SUAAW3AAPTS020391 o wartości  18.500 zł.

3) Autobus VAN HOOL CL5,   nr rejestracyjny  OKL 01809, rok produkcji 1993, 
nr nadwozia YE2CL500N14M23606 o wartości  49.000 zł.

na łączną wartość 104.500 zł. (słownie: sto cztery tysiące pięćset złotych) w terminie 
do dnia 28 lutego 2011 r.
§  3.  Oświadczenie  Gminy  Byczyna  w  przedmiocie  przystąpienia  do  spółki  oraz 
objęcia udziałów nowo utworzonych wymaga zachowania formy aktu notarialnego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej 
                                                                     w Byczynie

                                                                   Grzegorz Kapica


