Uchwała nr XXV/138/08
Rady Gminy Izbicko
z dnia 2 czerwca 2008 r.
w sprawie przyst pienia Gminy Izbicko do spółki pod firm
Kanalizacja w Opolu Sp. z o .o z siedzib w Opolu.

Wodoci gi i

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. f i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz dzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr l42, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002
r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. l055, Nr
116, poz.1203, Nr 214, poz.1806; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; Dz.
U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) - Rada Gminy Izbicko uchwala, co nast puje:
§1
W zwi zku z przyst pieniem do realizacji Projektu pn. „TRIAS OPOLSKI – ochrona
zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski – II etap” w
celu wykonywania zada własnych gminy z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wod i
zbiorowego odprowadzania cieków, Rada Gminy Izbicko wyra a zgod na przyst pienie
Gminy Izbicko do spółki pod firm Wodoci gi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o. o. z siedzib w
Opolu, b d cej dotychczas jednoosobow spółk komunaln Gminy Opole, zwan w dalszej
cz ci uchwały Spółk .
§2
1.

2.
3.

Rada Gminy Izbicko wyra a zgod na obj cie przez Gmin Izbicko w podwy szonym
kapitale zakładowym Spółki trzech nowoutworzonych udziałów o warto ci nominalnej
1 000,00 zł (słownie: jeden tysi c złotych) ka dy, o ł cznej warto ci 3 000,00 zł
(słownie: trzy tysi ce złotych).
Udziały Gminy Izbicko w podwy szonym kapitale zakładowym Spółki zostan pokryte
poprzez wniesienie wkładu gotówkowego w kwocie 3 000,00 zł (słownie: trzech tysi cy
złotych).
Zobowi zanie Gminy Izbicko z tytułu wniesienia wkładu gotówkowego w wysoko ci
3 000,00 zł (słownie: trzech tysi cy złotych) za obj cie trzech udziałów w
podwy szonym kapitale zakładowym, zostanie pokryte z dochodów gminy w postaci
udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
§3

Przedmiot działalno ci Spółki obejmowa b dzie prowadzenie działalno ci gospodarczej w
nast puj cym zakresie:
1) Pobór, uzdatnianie, i dostawa wody.
2) Odbiór, odprowadzanie i oczyszczenie cieków, w tym równie
cieków
deszczowych.
3) Prowadzenie gospodarki konserwacyjno-remontowej sieci i urz dze
wodoci gowych i kanalizacyjnych, w celu utrzymania ich w stałej zdolno ci
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

eksploatacyjnej.
Programowanie kierunków rozwoju bran y wodoci gowo-kanalizacyjnej.
Wykonawstwo inwestycyjne w zakresie rozbudowy technicznej infrastruktury
wodoci gowo - kanalizacyjnej.
Działalno usługowa w zakresie ochrony rodowiska.
Eksploatacja urz dze wodno - melioracyjnych, w szczególno ci w zakresie:
kanalizacji deszczowej, przepompowni wód deszczowych, wpustów ulicznych,
rowów komunalnych i innych.
Działalno produkcyjna w zakresie bran y wodno-kanalizacyjnej.
Handel hurtowy i detaliczny w obrocie krajowym i zagranicznym.
Usługi geodezyjne oraz projektowe w bran y wodoci gowo kanalizacyjnej i
budowlanej.
Wytwarzanie ciepła w procesie produkcji ciepła i energii elektrycznej w
skojarzeniu w kotłach i układzie kogeneracyjnym zasilanych biogazem
oczyszczalni cieków.
Wytarzanie energii elektrycznej w procesie produkcji ciepła i energii elektrycznej
w skojarzeniu w układzie kogeneracyjnym zasilanym biogazem oczyszczalni
cieków.
Handel energi elektryczn poprzez sprzeda nadwy ek energii elektrycznej do
sieci lokalnego dystrybutora z wykorzystaniem zasady dost pu strony trzeciej do
sieci przesyłowej.
Zbywanie praw maj tkowych do wiadectw pochodzenia wyprodukowanej
energii elektrycznej (handel zielonymi i ółtymi certyfikatami).
§5

Wykonanie uchwały powierza si Wójtowi Gminy Izbicko.
§6
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Strona 2 z 2

