
 Wykaz czynności Gminy Solina od dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ze Spółką Medi-Dom  1) pismo Wójta Gminy Solina z dnia 18 lutego 2015 r. do Sądu Rejonowego        w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,       z prośbą o:      - wszczęcie z urzędu przez Sąd postępowania w sprawie wykreślenia z KRS          danych spółki niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy,        - informację, m. in. czy spółka złożyła roczne sprawozdanie finansowe          za dwa kolejne lata obrotowe,       - rozwiązanie spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego,   2) pismo Wójta Gminy Solina z dnia 25 lutego 2015 r. do Sądu        Rejonowego w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru        Sądowego, w sprawie wykreślenia z rejestru danych spółki niezgodnych ze        stanem faktycznym, oraz z prośbą o podanie adresu kuratora spółki,   3) pismo Wójta Gminy Solina z dnia 15 kwietnia 2015 r. do Sądu Rejonowego        w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,      w sprawie wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie wykreślenia danych        spółki niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy, oraz o rozwiązanie spółki          bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, 4) pismo Wójta Gminy Solina z dnia 18 czerwca 2015 r. do spółki Medi-Dom       w sprawie dobrowolnego rozwiązania umowy spółki (brak skutku         doręczenia), 5) pismo Wójta Gminy Solina z dnia 18 czerwca 2015 r. do Kuratora spółki        Medi-Dom w sprawie poinformowania Gminy, czy odbyło się już        nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, zwołane w celu podjęcie        uchwały o rozwiązaniu spółki i powołaniu likwidatora, oraz w sprawie           poparcia wniosku Gminy przed Sądem Rejonowym w Warszawie, XIII        Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w jej działaniach w        sprawie rozwiązania spółki Medi-dom bez przeprowadzania postępowania        likwidacyjnego,  6) pismo Wójta Gminy Solina z dnia 17 lipca 2015 r. do Sądu Rejonowego        w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego       z prośba o rozwiązanie spółki bez przeprowadzenia postępowania        likwidacyjnego, 7)  pismo Wójta Gminy Solina z dnia 17 lipca 2015 r. do Kuratora spółki        Medi-Dom, 8) pismo Wójta Gminy Solina z dnia 26 sierpnia 2015 r. do Przewodniczącej XIII   



     Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie       Rejonowym w Warszawie z prośba o rozwiązanie spółki bez          przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego,   
 


