
Uchwała Nr XI/102/07

Rady Miejskiej w Goleniowie

z dnia 29 sierpnia 2007 r.

w sprawie powołania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2, art. 9, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 
172 poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128), art. 9, 10, 23 ustawy z 
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 
679 i Nr 121, poz. 1770, z 1998r. Nr 106 poz.668, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 
97, poz. 874 i Nr 199, poz. 1937)

Rada Miejska w Goleniowie
uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą: 
"Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" w 
Goleniowie.

§  2.  1.  Spółkę  powołuje  się  do  realizacji  zadań  własnych  gminy  w  zakresie 
zaspokajania  zbiorowych  potrzeb  wspólnoty  w  zakresie  zaopatrzenia  w  wodę  i 
wodociągów, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.

2. Spółka ma prawo prowadzenia działalności poza sferą użyteczności publicznej 
zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce komunalnej.

3. Przedmiotem działania spółki będzie zarządzanie i eksploatacja ujęć wody i sieci 
wodociągowych oraz sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków na terenie miasta i 
gminy Goleniów

§ 3. Ustala się wysokość kapitału zakładowego spółki na kwotę 400.000 zł(czterysta 
tysięcy złotych) dzielącego się na 400 (czterysta) udziałów o wartości nominalnej 1.000 
zł (jeden tysiąc złotych) każdy.

§ 4. 1. Władzami spółki są:
•Zgromadzenie Wspólników,
•Rada Nadzorcza,
•Zarząd spółki.

2. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków wybieranych na okres 3 lat przez 
Zgromadzenie Wspólników. Pierwsza Rada powołana jest na okres jednego roku.

3. Zarząd spółki składa się z jednej osoby powoływanej przez Zgromadzenie 
Wspólników na okres 3 lat. Pierwszy Zarząd powołany jest na okres jednego roku.



§ 5. 1. Miasto i Gminę Goleniów w spółce reprezentuje Burmistrz Gminy Goleniów. 
2.Zobowiązuje się Burmistrza do zawarcia stosownej umowy oraz podjęcie wszelkich 
czynności celem zawiązania spółki.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

      Henryk Zajko


