
UCHWAŁA NR XXIII/143/2012
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 4 października 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup i objęcie udziałów w spółce prawa handlowego pod firmą JUMA 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „f” i „g” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zakup od Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „JUBILATKA” 
z siedzibą w Makowie Mazowieckim 200 (słownie dwieście) udziałów w spółce prawa handlowego pod 
firmą „JUMA” Sp. z o.o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim , o wartości nominalnej 500 zł (słownie złotych: 
pięćset) każdy, po cenie nie wyższej niż wartość nominalna udziałów. 

2. Wyraża się zgodę na objęcie przez Miasto Maków Mazowiecki udziałów, o których mowa w ust. 1. 

§ 2. Zobowiązanie Miasta, z tytułu transakcji, o której mowa w § 1 ust. 1 nie może być wyższe jak 100.000,00 
zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100) i zostanie pokryte ze sprzedaży mienia komunalnego w 2012 roku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Waldemar Zabielski
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Uzasadnienie

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy. Do zadań tych 
zalicza się między innymi zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz. W celu wykonywania zadań 
własnych gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami. 
Zgodnie z art. 2 ustawy o gospodarce komunalnej jednostki samorządu terytorialnego gospodarkę 
komunalną (która jest zdefiniowana przez art. 1 ust. 2: „gospodarka komunalna obejmuje w szczególności 
zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych”) , mogą prowadzić 
w formach: zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego. Miasto Maków Mazowiecki oraz Spółdzielnia 
Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa JUBILATKA w Makowie Mazowieckim 13 czerwca 2006 r. 
powołały spółkę prawa handlowego pod firmą JUMA Sp. z o.o., której podstawowym celem jest realizacja 
zadania własnego gminy – prowadzenie działalności ciepłowniczej. Kapitał zakładowy spółki wynosi 
1.200.000,00 zł i dzieli się na 2.400 udziałów. Obecnie wspólnicy posiadają następujące udziały: Miasto 
Maków Mazowiecki – 2200 udziałów; SM L-W JUBILATKA – 200 udziałów. Miasto w wyniku transakcji 
kupna od SM L-W JUBILATKA 200 udziałów po wartości nie wyższej jak wartość nominalna (zgodnie 
z umową spółki wartość 1 udziału wynosi 500,00zł; udziały są równe i niepodzielne; wspólnik może mieć 
więcej niż 1 udział), zwiększy swój udział w kapitale zakładowym z 1.100.000,00zł do 1.200.000,00 zł i stanie 
się 100% udziałowcem Spółki. W związku z tym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 
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