
Uchwała Nr VI/90/11 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 18 kwietnia 2011 roku 

 

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/548/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 28 września 2009 roku, w sprawie utworzenia przez Województwo Wielkopolskie 

spółki prawa handlowego pod firmą „Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią”  

sp. z o.o.  

 

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 ze zmianami) w związku  

z art. 13 ust. 1 tej ustawy , Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

Zmienia się § 3 ust. 3 Uchwały Nr XXXIX/548/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 28 września 2009 roku, w sprawie utworzenia przez Województwo Wielkopolskie 

spółki prawa handlowego pod firmą „Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią” sp. z o.o.  

w ten sposób, Ŝe wyrazy „w ciągu dwóch lat” zastępuje się wyrazami „w ciągu roku”.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/90/11 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 18 kwietnia 2011 roku 

 

zmieniającej Uchwałę Nr XXXIX/548/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 28 września 2009 roku, w sprawie utworzenia przez Województwo Wielkopolskie 

spółki prawa handlowego pod firmą „Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią”  

sp. z o.o.  

 
 
W Uchwale Nr XXXIX/548/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia  

28 września 2009 roku, w sprawie utworzenia przez Województwo Wielkopolskie spółki 
prawa handlowego pod firmą „Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią” sp. z o.o.,  
w § 4 pkt 3 zapisano, Ŝe „JeŜeli w ciągu dwóch lat od momentu utworzenia WAZE pozostali 
udziałowcy nie wniosą łącznie 900 udziałów po 1.000 zł, Województwo Wielkopolskie 
obejmie brakujące udziały do kwoty maksymalnie 900.000 zł.”. JednakŜe nowi udziałowcy 
obejmują średnio po kilka do kilkunastu udziałów, co nie zapewnia wystarczających 
wpływów z tzw. strony trzeciej na rzecz realizacji projektu objętego umową o dotację  
nr IEE/08/Agencies/666/SI2.528522. Ponadto, w trakcie trwania przedsięwzięcia Zarząd 
WAZE Sp. z o.o. rozpoczął prowadzenie działalności komercyjnej zgodnie z profilem 
działalności Spółki, co stwarza szansę na ugruntowanie pozycji Spółki na regionalnym rynku 
energetycznym i dalszy rozwój branŜy w naszym regionie. Działalność ta nastawiona jest  
na osiągnięcie wymiernych dochodów w kolejnych latach. Jednocześnie WAZE Sp. z o.o. 
stara się aktywnie uczestniczyć we wszelkich inicjatywach, programach i projektach 
związanych z popularyzowaniem energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii,  
co wiąŜe się równieŜ z kwestią pre-finansowania udziału Agencji w tych projektach.  
W związku z tym zaistniała konieczność, aby wcześniej niŜ po upływie dwóch lat  
od momentu rozpoczęcia działalności Spółki nastąpiło wsparcie środkami finansowymi 
ujętymi w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (obecnie Wieloletniej Prognozie Finansowej)  
z przeznaczeniem na dokapitalizowanie WAZE Sp. z o.o.  

W związku z powyŜszym § 3 ust.3 Uchwały nr XXXIX/548/09 Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2009 roku zostaje zmieniony i otrzymuje 
brzmienie jak w niniejszej uchwale. 
 

 


