UCHWAŁA NR VI.124.2019
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 12 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Zielona Góra do spółki pod nazwą
„GRONO” Sportowa Spółka Akcyjna.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
1)
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. ) oraz art. 10 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce
2)
komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Miasta Zielona Góra „GRONO” Sportowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze ( KRS 0000059288).
§ 2. Przystąpienie do spółki, o której mowa w § 1, nastąpi poprzez objęcie przez Miasto Zielona Góra
w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki 10.000 (słownie: dziesięciu tysięcy) nowych akcji
o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda akcja.
§ 3. Wkład pieniężny Miasta Zielona Góra na objęcie 10.000 (słownie: dziesięciu tysięcy) nowych akcji
o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł
(słownie: jeden milion złotych), w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „GRONO” Sportowa Spółka
Akcyjna zostanie wniesiony w gotówce.
§ 4. Objęcie akcji, o których mowa w § 2, zostanie pokryte ze środków zabezpieczonych w budżecie
Miasta Zielona Góra na 2019 r. zgodnie z uchwałą nr III.21.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia
18 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2019 r.
3)

poz. 113 z późn. zm. ).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432 i 2500.
Zmiany tekst jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1496 i 1693.
Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miasta nr IV.74.2019, V.112.2019 i V.113.2019
oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 37.2019, 54.2019, 75.2019, 76.2019, 97.2018, 98.2019, 111.2019, 112.2019, 114.2019,
116.2019, 118.2019, 157.2019, 158.2019 i 159.2019.

