
Uchwała Nr VI( 34) 2007 Rady Miejskiej w Brzesku 
z dnia 28 marca 2007 roku 

 
w sprawie określenia zasad wnoszenia udziałów do Brzeskich Zakładów 
Komunalnych Spółka z o.o. 
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. "g" ustawy z dnia 8 marca 1990 r.- o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zm.) , Rada Miejska w Brzesku u c h w a l a, co następuje: 

§ 1 
 
 
Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Brzesko w podwyższonym kapitale 
zakładowym do Brzeskich Zakładów Komunalnych Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Brzesku, dla której jednoosobowym założycielem jest 
Gmina Brzesko, poprzez ustanowienie 191 nowych niepodzielnych udziałów 
(słownie sto dziewięćdziesiąt jeden) po 500 zł ( pięćset złotych) każdy. 

§ 2 
 
 
Wyraża się zgodę na pokrycie udziałów w Spółce wskazanej w § 1 wkładami 
niepieniężnymi (aportami) , na które składa się 309 sztuk pojemników 
plastikowych na odpady komunalne, w tym 151 sztuk typ MGB 1100, 96 sztuk 
MGB 240 oraz 62 sztuki MBG 120, o wartości brutto - 95.666,30 zł. (słownie 
dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 30/100) jak w 
załączniku do niniejszej Uchwały, pozostałą wynikającą z różnicy kwotę w 
wysokości 166,30 zł. (słownie sto sześćdziesiąt sześć złotych 30/100) 
postanawia się przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki. 

§ 3 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska, pełniącemu funkcję 
Zgromadzenia Wspólników BZK Spółka z o.o. 

§ 4 
 
 
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku i 
wchodzi w życie w dniu podjęcia 

 

 
 
 
Załacznik Do Uchwały Nr VI/34/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 marca 
2007 roku. 
Wykaz 
pojemników do segregacji przeznaczonych na pokrycie aportu do BZK Sp. z o.o 
 



Zakupione w 2006 rok 
Pojemniki MGB 1100 dm3 : 
3 sztuki na 'papier" - 1.992,87 zł. 
2 sztuki na "szkło" - 1.328,58 zł. 
2 sztuki na "plastik" - 1.328,58 zł. 
 
Zakupione w 2005 rok - pozostające tylko w ewidencji ilościowej 
Pojemniki MGB 120 dm3 : 
40 sztuk na "metal" - 2.537,60 zł. 
Pojemniki MGB 1100 dm3 : 
1 sztuka na "szkło" - 634,40 zł. 
1 sztuka na "plastik" - 634,40 zł. 
 
Zakupione w 2003 rok 
Pojemniki MGB 1100 dm3 : 
35 sztuk na "papier" - 19.727,40 zł. 
36 sztuk na "szkło" - 20.949,84 zł. 
36 sztuk na "plastik" - 21.476,88 zł. 
Pojemniki MGB 240 dm3 : 
15 sztuk na "papier" - 3.074,40 zł. 
15 sztuk na "szkło" - 2.745,00 zł. 
15 sztuk na "plastik" - 2.942,64 zł. 
Pojemniki MGB 240 dm3 : 
40 sztuk na "odpady organiczne" - 4.421,28 zł. 
 
Zakupione w 2002 rok 
Pojemniki MGB 240 dm3 : 
11 sztuk na "plastik" - 771,65 zł. 
Pojemniki MGB 120 dm3 : 
11 sztuk na "metal" - 462,99 zł. 
11 sztuk na "szkło" - 462,99 zł. 
 
Zakupione w 2001 rok 
Pojemniki MGB 1100 dm3 : 
3 sztuk na "papier" - 1.156,56 zł. 
3 sztuk na "szkło" - 1.068,72 zł. 
3 sztuk na "plastik" - 980,88 zł. 
 
Zakupione w 2000 rok 
Pojemniki MGB 1100 dm3 : 
9 sztuk na "papier" - 2.602,26 zł. 
9 sztuk na "szkło" - 2.404,62 zł. 
8 sztuk na "plastik" - 1.961,76 zł. 
 
Razem szacowana wartość aportu - 95.666,30 zł.  
(słownie dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 
30/100). 
 
Ilościowo: 
 
Pojemniki MGB 1100 dm3 - 151 sztuk: 
50 sztuk na "papier" 
51 sztuk na "szkło"  
50 sztuk na "plastik" 
 
Pojemniki MGB 240 dm3 - 96 sztuk: 
15 sztuk na "papier" 



15 sztuk na "szkło" 
26 sztuk na "plastik" 
40 sztuk na "odpady organiczne"  
 
Pojemniki MGB 120 dm3 - 62 sztuki: 
11 sztuk na "szkło" 
51 sztuk na "metal" 
Razem 309 sztuk  

 
 


