
UCHWAŁA NR XLI/397/2021         
RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 29 września 2021 r. 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 
zakładowym w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. 

z o.o. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), 

Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Sandomierzu o kwotę 100.000,00 zł (słownie: 
sto tysięcy złotych 00/100) poprzez utworzenie 200 (słownie: dwieście) udziałów o wartości 
nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) każdy. 

2. Nowo utworzone udziały obejmie w całości gmina Sandomierz i pokryje wkładem pieniężnym 
o wartości 100 000,00 zł. 

3. Podniesienie kapitału zakładowego następuje w celu zapewnienia Spółce środków niezbędnych do 
realizacji zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Stara Prochownia i ulicy 
Rolniczej w Sandomierzu”.  

§ 2.  

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza 

 
 

Wojciech Czerwiec 
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UZASADNIENIE 

 
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.  
prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia  
przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków i oczyszczania ścieków. Przedsiębiorstwo 
zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz zbiorowego 
odprowadzania i oczyszczania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz 
wymagań ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.  

Podniesienie kapitału zakładowego Spółki PGKiM poprzez utworzenie nowych udziałów zapewni  
środki niezbędne do realizacji zadania publicznego pn. „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy 
Stara Prochownia i ulicy Rolniczej”.  Potrzeba wybudowania sieci na odcinku dł. ok. 1,2 km wynika 
ze złożonych w latach 2019-2021 do Spółki PGKiM wniosków mieszkańców. 

Zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. znak: ZIR/2670/2021 z dnia 11.08.2021 r. obecnie 
obowiązujący Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. na lata 2021-2024 nie przewiduje inwestycji 
związanej z rozbudową sieci wodociągowej na tym terenie. Podjęcie stosownej uchwały umożliwi 
rozpoczęcie działań projektowych celem uzyskania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej. 
Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania to grudzień 2021 r. Wstępnie szacowany koszt 
inwestycji systemem gospodarczym przez pracowników Zakładu Wodociągów to kwota ok. 
230.000,00 zł. 
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