
                                                                                                                 
 

Uchwała Nr. XIII/97/2011                                                                                                                     
Rady Gminy Wierzbica 

    z dnia 27 października 2011r. 
 
 

w sprawie:     utworzenia  POL ENERGY Wierzbica spółki z ograniczoną odpowiedzialnością                           
          z   udziałem Gminy Wierzbica i POL Energy S.A. 
  
 
 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. F ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./, w zw. z art. 9 ustawy z 20 grudnia 1996r. o 
gospodarce komunalnej /Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 ze zm./ Rada Gminy Wierzbica uchwala co 
następuje: 
 

§ 1. 
WyraŜa się zgodę na utworzenie POL ENERGY Wierzbica spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
zwanej dalej spółką, z udziałem Gminy Wierzbica i POL Energy S.A. 
 

§ 2. 
1. Kapitał zakładowy Spółki w chwili zawiązania wynosić będzie 3.250.000 zł /trzy miliony 

dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych/, i dzielić się będzie na 65000 /sześćdziesiąt pięć tysięcy 
/ udziałów, o wartości nominalnej 50 zł /pięćdziesiąt złotych/, kaŜdy udział. PodwyŜszenie 
kapitału zakładowego moŜe następować na warunkach określonych w kodeksie spółek 
handlowych i w umowie Spółki. 
 

2. Gmina Wierzbica obejmie w kapitale zakładowym Spółki 13.000 /trzynaście tysięcy/ 
udziałów o łącznej wartości nominalnej 650.000 zł /sześćset pięćdziesiąt  tysięcy złotych/            
i pokryje je aportem w postaci prawa uŜytkowania wieczystego niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej połoŜonej w Rzeczkowie, gmina Wierzbica, będącej działką gruntu 
nr 241/16 , dla której Sąd Rejonowy w Szydłowcu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi 
księgę wieczystą nr 19640. o wartości wg. opinii rzeczoznawcy majątkowego sporządzonej 
dnia 29 sierpnia 2011r. określonej na kwotę 650.000 zł /sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych/ 
po wydzieleniu z tejŜe nieruchomości drogi łączącej Wierzbicę  z Rzeczkowem. 
 

 
§ 3. 

Celem Spółki jest prowadzenie działalności związanej w szczególności z: 
- wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, 
- utylizacja odpadów  z szeroko rozumianej biomasy, 
- produkcja energii cieplnej i dostarczanie jej mieszkańcom gminy, 
Prowadzenie tej działalności odbywać się będzie w szczególności na rzecz społeczności lokalnej oraz 
samorządu terytorialnego. 
 

§ 4. 
Szczegółowe zasady i zakres działania zostaną ustalone w umowie Spółki. 
 

§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbica. 
 

§ 6. 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 


