
UCHWAŁA NR XXI/182/2019
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie i podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu.

Na podstawie art. 264 § 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 505) oraz § 5 Uchwały Nr 255/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie 
określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Prezydenta Miasta Radomia udziałów lub akcji Gminy 
Miasta Radomia w spółkach prawa handlowego, zmienionej Uchwałą Nr 445/2017 Rady Miejskiej w Radomiu 
z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 255/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 grudnia 
2015 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Prezydenta Miasta Radomia udziałów lub 
akcji Gminy Miasta Radomia w spółkach prawa handlowego Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Radomiu wyraża zgodę na obniżenie kapitału zakładowego Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. o kwotę 10.400.000,00 zł (dziesięć milionów czterysta tysięcy 00/100 złotych) 
w drodze umorzenia 10.400 (dziesięć tysięcy czterysta) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc 
00/100 złotych) każdy.
§ 2. 1. Rada Miejska w Radomiu wyraża zgodę na jednoczesne podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. o kwotę 10.400.000,00 zł (dziesięć milionów czterysta tysięcy 
00/100 złotych) w drodze ustanowienia 10.400 (dziesięć tysięcy czterysta) udziałów o wartości nominalnej 
1.000,00 zł (jeden tysiąc 00/100 złotych) każdy.

2. Udziały pokryte zostaną wkładami pieniężnymi w wysokości 10.400.000,00 zł (dziesięć milionów czterysta 
tysięcy 00/100 złotych).

§ 3. 1. W efekcie powyższych działań kapitał zakładowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu                         
Sp. z o.o. pozostanie w pierwotnej wysokości i ogółem będzie wynosił 101.933.000,00 zł (sto jeden milionów 
dziewięćset trzydzieści trzy tysiące 00/100 złotych), co stanowić będzie 101.933 (sto jeden tysięcy dziewięćset 
trzydzieści trzy) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc 00/100 złotych) każdy.

2. Wszystkie udziały powstałe w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki obejmie Gmina Miasta 
Radomia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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