UCHWAŁA NR X/100/2019
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienia dodatkowego aportu rzeczowego
do Zakładu Inżynierii Miejskiej Spółka z o. o. w Mikołowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.”g” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2019 poz. 506), art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia
20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 712)
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Wyrazić zgodę na wniesienie do Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o. w Mikołowie
wkładów:
1) niepieniężnego (aportu) w postaci nieruchomości, oznaczonej jako działka numer 2067/11,
o wartości
11 400,00 zł netto (słownie: jedenaście tysięcy czterysta złotych) wskazanej
w załączniku do niniejszej uchwały i przyznanie jedynemu wspólnikowi Gminie Mikołów
23 nowych udziałów o wartości 500,00 zł każdy,
2) pieniężnego w wysokości 100,00 złotych, na dopłatę do równej liczby 23 udziałów.
§ 2. Wartość należnego podatku VAT, wynikającego z przedmiotowej transakcji w wysokości
2.622,00 złotych, Zakład Inżynierii Miejskiej sp. z o. o. w Mikołowie przekaże na rachunek gminy
Mikołów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa
Katarzyna Syryjczyk - Słomska
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Załącznik do uchwały Nr X/100/2019
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 18 czerwca 2019 r.
Wykaz nieruchomości gruntowych przekazanych aportem
do Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o. w Mikołowie
Lp
.
1.

nazwa środka

opis

Nieruchomość
gruntowa

Działka nr 2067/11 o pow. 120 m2,
położona w Mikołowie,
ul. Grażyńskiego
nr KW nr KA1M/00048242/0
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wartość netto
11 400,00 zł

wartość brutto
14 022,00 zł
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Uzasadnienie do uchwały Nr X/100/2019
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 18 czerwca 2019 r.
Zakład Inżynierii Miejskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie
realizuje zadania własne Gminy określone w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym, w szczególności zaopatruje mieszkańców Mikołowa w wodę, odbiera
i oczyszcza ścieki, a także wytwarza i dostarcza ciepło do ogrzewania mieszkań.
Działka numer 2067/11, jest położona w Mikołowie przy ul. Grażyńskiego, tuż obok Kotłowni
Zakładu Inżynierii Miejskiej. W celu poprawy warunków zagospodarowania terenu Kotłowni,
przekazuje się Spółce przedmiotową nieruchomości. Na potrzeby aportu została wyceniona przez
rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 11.400,00 zł. Gmina przekaże również aport pieniężny,
w wysokości 100 zł, dla wyrównania wysokości udziału, który wynosi 500 zł.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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