DRUK NR 262
PROJEKT
Zatwierdzony przez
ZASTĘPCĘ BURMISTRZA
Adama Sekmistrza

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
z dnia 26 listopada 2020 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Zakładu Komunalnego w Halinowie Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „f” i lit. „g” ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r poz. 713 z późn. zm.)
Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:
§ l.
1. Wyraża się zgodę na wniesienie do Zakładu Komunalnego w Halinowie Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci środków
trwałych celem objęcia nowych udziałów.
2. Wykaz środków trwałych stanowiących przedmiot aportu określa załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.
3. Ustala się łączną wartość netto wnoszonego aportu wymienionego w ust. 1 na kwotę
5 301 878,83 zł. (słownie: pięć milionów trzysta jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt
osiem zł 83/100 gr.).
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady
Miejskiej w Halinowie
nr …………………..
z dnia 26 listopada 2020 r.
LP

Nazwa zadania

Długość sieci
/mb/

1

„Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów Zadanie 5 –
Osiedle Budziska ul. Jastrzębia, Strusia, Orla w m. Budziska i Długa
Szlachecka”

680,75

2

„Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów Zadanie 11 Budowa kanalizacji sanitarnej Kanalizacja sanitarna w ul. Różanej,
Zastawie, Agawy, Dzikiej Róży, Morelowej, Jagodowej, Wiśniowej,
Pomarańczowej, Cytrynowej w m. Kazimierów, w ul. Zastawie w m.
Długa Kościelna, w ul. Świętokrzyskiej, Alpejskiej, Tatrzańskiej,
Złotych Gór, działkach nr ew. 103, 140, 219/7, 226/9 i 227/1 w m.
Mrowiska, w ul. Zastawie oraz działkach nr ew. 1/5 i 209 w m.
Krzewina z przepompowniami ścieków ”Świętokrzyska” i „Agawy”
wraz z przewodami tłocznymi”
razem

kwota netto

VAT

kwota brutto

524 098,83

120 542,73

644 641,56

5 653,00

4 777 780,00

1 098 889,40

5 876 669,40

6 333,75

5 301 878,83

1 219 432,13

6 521 310,96

UZASADNIENIE
Wyszczególnione w załączniku nr 1 środki trwałe zostały wytworzone w ramach
realizowanego przez Gminę Halinów projektu „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie
Halinów”, które zostały przyjęte na majątek Urzędu Miejskiego w Halinowie.
Środki te winny być przekazane na majątek Zakładu Komunalnego w Halinowie
sp. z o.o. jako podmiotu realizującego zadania gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Gmina Halinów jest jedynym udziałowcem w spółce.
Dokapitalizowanie Spółki nastąpi w zamian za objęcie przez Gminę Halinów nowych
udziałów powstałych poprzez podwyższenie kapitału zakładowego w ilości 5 301
po 1 000,00 zł każdy i łącznej wartości 5 301 000,00 zł. Kwota 878,83 zł zostaje przeznaczona
na kapitał zapasowy spółki.
Mając powyższe na uwadze wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.

