ZARZĄDZENIE NR 801.2019
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 26 lipca 2019 r.

w sprawie wniesienia przez Miasto wkładu pieniężnego do spółki Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Zielonej Górze.
Na podstawie art. 258 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
1)
(Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm. ), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
2)
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. ) § 3 uchwały nr LXVI.954.2018 Rady
Miasta Zielona Góra z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania
udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Zielona Góra (Dz. Urz. Woj.
Lubus. poz. 1156), § 16 i § 17 ust. 1 zarządzenia nr 1.2015.K Prezydenta Miasta Zielona Góra
– kierownika urzędu - z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta
3)
Zielona Góra z późn zm. oraz § 1 pkt 20, § 2 pkt 1 lit. b. oraz § 3 pkt 1 zarządzenia nr 5.2019.K
Prezydenta Miasta Zielona Góra – kierownika urzędu - z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie
powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Panu Dariuszowi
Lesickiemu – II Zastępcy Prezydenta Miasta zarządza się, co następuje:
§ 1. Wyraża się wolę wniesienia do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o. w Zielonej Górze wkładu pieniężnego w wysokości 500.000,00 zł (słownie:
pięćset tysięcy złotych

00

/100) z przeznaczeniem na dodatkowe prace związane z realizacją zadania

pt. „Tworzenie bazy edukacyjnej Zespołu Edukacyjnego nr 10”, ul. Energetyków 7 w Zielonej Górze.
§ 2. Wyraża się wolę objęcia przez Miasto Zielona Góra 50. nowych udziałów o wartości
nominalnej po 10 000,00 zł każdy, powstałych na skutek podwyższenia kapitału zakładowego
o wartość 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych

00

/100).

§ 3. Wykonanie zarządzenia w zakresie wniesienia do spółki wkładu pieniężnego, o którym mowa
w § 1, powierza się dyrektorowi Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej oraz
Skarbnikowi Miasta.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Dariusz Lesicki
Zastępca Prezydenta
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 398 i 2219, z 2019 r. poz. 55.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309.
3)
Tekst wymienionego zarządzenia został zmieniony zarządzeniem nr 3.2015.K z dnia 27 marca 2015 r., nr 14.2015.K z dnia
19 czerwca 2015 r. i nr 24.2015.K z dnia 18 grudnia 2015 r., nr 9.2016.K z dnia 14 marca 2016 r., nr 16.2017.K z dnia
7 kwietnia 2017 r., nr 20.2017.K z dnia 25 lipca 2017 r., nr 21.2017.K z dnia 1 sierpnia 2017 r., nr 24.2017.K z dnia 5 września
2017 r., nr 27.2017.K z dnia 2 października 2017 r., nr 29.2017.K z dnia 19 października 2017 r., nr 31.2017.K z dnia
24 listopada 2017 r. i nr 35.2017.K z dnia 18 grudnia 2017 r., nr 6.2018.K z dnia 13 marca 2018 r., nr 11.2018.K z dnia
18 maja 2018 r., nr 15.2018.K z dnia 20 czerwca 2018 r. i nr 16.2018.K z dnia 29 czerwca 2018 r. oraz nr 1.2019.K z dnia
21 stycznia 2019 r., nr 8.2019.K z dnia 18 lutego 2019 r., nr 14.2019.K z dnia 17 kwietnia 2019 r. i nr 16.2019.K z dnia
21 maja 2019 r.
2)

