PROJEKT
Zatwierdzony przez
ZASTĘPCĘ BURMISTRZA
Adama Sekmistrza

DRUK NR 476

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
z dnia .................... 2022 r.
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 2022 r. poz. 559 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 1 874 870,73 zł.
(słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt zł 73/100 gr.).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załacznik nr 1 do uchwały nr ….............z dnia …....... września 2022r

LP

1

Nazwa zadania
„Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - Zadanie 14 – Budowa Sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Powstania Styczniowego,
Przygranicznej, Granicznej, Kubusia Puchatka, Starej Baśni, dz. nr ew. 391/1, 390/6, 391/11, 390/7, 614/4 w m. Halinów”

razem

kwota netto

VAT

kwota brutto

1 874 870,73

431 220,27

2 306 091,00

1 874 870,73

431 220,27

2 306 091,00

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 1 874 po 1 000,00 zł każdy i łącznej
wartości 1 874 000,00 zł. Kwota 870,73 zł zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy spółki.
Mając powyższe na uwadze wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.

