
Zarządzenie nr 49/2020 

Wójta Gminy Kawęczyn 

z dnia 12.08.2020r. 
 

w sprawie objęcia przez Gminę Kawęczyn udziałów w Spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu 

 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 3 oraz art. 58 ust. 1 z dnia 08 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z §2 uchwały nr 
XIV/60/2003 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.09.2003r. w sprawie objęcia udziałów 
przez Gminę Kawęczyn w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „ Oświetlenie 
Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu:  

zarządzam co następuje: 
§ 1 

Gmina Kawęczyn obejmuje udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „ 
Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o. o. w Kaliszu, które zostają pokryte wkładem 
niepieniężnym w postaci urządzeń elektroenergetycznych służących oświetleniu 
ulicznemu w miejscowościach: 
1) Milejów stacja 60857 o wartości brutto 34.105,00 zł.  
Słownie: trzydzieści cztery tysiące sto pięć złotych 00/100. 
2) Ciemień stacja 60934 o wartości brutto 22.185,90 zł.  
Słownie: dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych 90/100. 
3) Młodzianów stacja 60359 o wartości brutto 8.589,00 zł.  
Słownie: osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100. 
4) Nowy Świat stacja 60376 o wartości brutto 19.667,00 zł. 
Słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100.  
5) Dziewiątka stacja 60635 o wartości brutto 32.015,00 zł  
Słownie: trzydzieści dwa tysiące piętnaście złotych 00/100. 
6) Żdzary stacja 60336 o wartości brutto 30.285,00 zł  
Słownie: trzydzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 00/100. 
7) Milejów stacja 60304 o wartości brutto 8.871,40 zł. 
Słownie: osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych 40/100. 
8) Kawęczyn stacja 60388 o wartości brutto 7.543,00 zł. 
Słownie: siedem tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote 00/100.  
9) Milejów stacja 60858 o wartości brutto 5.267,00 zł. 
Słownie: pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych 00/100. 
10) Tokary Drugie stacja 60378 o wartości brutto 23.849,00 zł. 
Słownie: dwadzieścia trzy tysiące osiemset czterdzieści dziewięć złotych 00/100. 
 

§ 2 
 

Wykonanie zarządzenia zlecam kierownikowi Referatu Skarbnikowi Gminy Kawęczyn. 
 

§ 3 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 

                                                                /-/ Jan Nowak 
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