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Uchwala Nr XXIII/154/2012
Rady Miasta Marki
z dnia 14 marca 2012 roku

w sprawie utworzenia przez Gminc; Miasto Marki sp61ki z ograniczona

odpowiedzialnoscia pod firma "Mareckie Inwestycje Miejskie"
Sp61ka z

0.0.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. .f" i "g" ustawy z dnia 8 marca
1990 roku

(j

0

samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142,

poz. 1591 z pozniejszymi zmianami) i art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku
o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku, Nr 45, poz.
236 z pozniejszymi zmianami) uchwala sie, co nastepuje:

§1
1.

W celu realizacji zadan wlasnych gmmy w zakresie uzytecznosci
publicznej oraz zaspokajania innych potrzeb wspolnoty samorzadowej na
rynku

lokalnym

tworzy

Sly

komunalna

spolke

z

ogramczona

odpowiedzialnoscia dzialajaca pod firma "Mareckie inwestycje Miejskie"

o

Sp. z 0.0., - zwana dalej Spolka.
2.

Siedziba Spolki bedzie miasto Marki

3.

Spolka bedzie prowadzic dzialalnosc na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4.

Czas trwania spolki jest nieoznaczony.

§2
Przedmiotem dzialalnosci Spolki bedzie budowa, zarzadzanie i utrzymanie
gminnych obiektow i urzadzen uzytecznosci publicznej oraz obiektow
administracyjnych w celu umozliwienia Gminie Miastu Marki zaspokajania
zbiorowych potrzeb mieszkancow w zakresie zadan wlasnych gminy,

zwiazanych w szczegolnosci z edukacja publiczna, kultura, kultura fizyczna i
turystyka,

§3
1.

Jedynym wspolnikiem Spolki jest Gmina Miasto Marki.

2.

Kapital zakladowy Spolki wynosi 50.000 (slownie piecdziesiat tysiecy
zlotych) i bedzie wniesiony w calosci przez Gmine Miasto Marki.

3.

Kapital zakladowy Spolki dzieli sie na 50 udzialow

0

r6wnej wartosci

nominalnej po 1.000 zl kazdy,
4.

Gmina Miasto Marki obejmie wszystkie udzialy w Spolce wnoszac na
pokrycie kapitalu wklad pieniezny w wysokosci 50.000 (slownie
piecdziesiat tysiecy zlotych) pokryty w calosci z budzetu.

5.

Udziela sie zgody Burmistrzowi Miasta Marki na wniesienie do Spolki
wkladow,

0

kt6rych mowa w § 3 ust. 4 niniejszej uchwaly.

§4
1.

Postanawia sie, ze Zarzad Spolki bedzie 1-3 osobowy.

2.

Postanawia sie, ze w Spolce bedzie dzialala Rada Nadzorcza skladajaca sie
z 3 os6b.

§5
Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta Marki.

§6
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia,

