
                                                                                                                       

                                                         Uchwała  Nr X/78/2007 

                                                    Rady Miasta Sandomierza  

                                                         z dnia 13 czerwca 2007r. 

 

w   sprawie   utworzenia  Sandomierskiego  Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z 

o.o. w  Sandomierzu. 

 

 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  oraz f  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorz�dzie 
gminnym  ( tekst  jednolity  Dz.U.2001r.  Nr 142  poz. 1591 z pó�niejszymi  zmianami) w  zwi�zku  
z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 pa�dziernika 1995 r. o niektórych formach popierania 
budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz.U.2000 r. Nr 98 poz. 1070 z pó�niejszymi 
zmianami )i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo�ciami (tekst 
jednolity Dz.U.2004 r. Nr 261 poz.2603 z pó�niejszymi zmianami). 
 Rada Miasta uchwala, co nast�puje: 
 
 
                                                                 § 1 
 
 
 
1. Wyra�a zgod� na utworzenie jednoosobowej Spółki z ograniczon� odpowiedzialno�ci� Gminy 

Sandomierz  pod  nazw� „ Sandomierskie  Towarzystwo Budownictwa  Społecznego  Sp. z o.o.”  
w  Sandomierzu  ( STBS  Sp.  z o.o. w   Sandomierzu  )  o  kapitale   zakładowym   wynosz�cym  

    1 721 000zł  ( słownie: jeden milion   siedemset dwadzie�cia  jeden tysi�cy złotych ) dziel�cy  si� 
     na  3442 udziały  o wysoko�ci  500 zł( pi��set złotych) ka�dy. 
2. Kapitał zakładowy zostanie obj�ty w cało�ci przez Gmin� Sandomierz i pokryty wkładem 

pieni��nym w wysoko�ci 700 000 zł (słownie: siedemset tysi�cy złotych ) oraz  aportem 
rzeczowym w postaci nieruchomo�ci gruntowej składaj�cej si� z działki gruntu oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 934/42 o powierzchni 1,4634 ha, której warto�� wynosi  1 021 000 zł 
(słownie  jeden milion dwadzie�cia jeden tysi�cy złotych). 

3. �ródłem   finansowania   wydatków   na   obj�cie  udziałów  w  formie  pieni��nej  w  wysoko�ci  
700 000zł  (słownie:  siedemset  tysi�cy  złotych )  ustala  si�  �rodki    pieni��ne zarezerwowane  
w  bud�ecie miasta na 2007 r. dział 700, rozdział 70095. 

 
 

                                                             §  2 
 
 
 
 

Wyra�a zgod� na przeniesienie na rzecz „Sandomierskiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego   Sp. z o.o.”  prawa  własno�ci   nieruchomo�ci   gruntowej   oznaczonej   w ewidencji 
nr 934/42 o powierzchni 1,4634 ha poło�onej przy ulicach Milberta i Schinzla stanowi�cej 
własno�� Gminy Sandomierz jako aport o którym mowa w § 1 ust. 2.  
 
 
                                                               



                                                                   §  3 
 
 
 Upowa�nia  Burmistrza  Miasta  Sandomierza   do powołania  spółki  aktem   
zało�ycielskim w formie aktu notarialnego oraz do wykonania innych czynno�ci zwi�zanych z 
utworzeniem spółki.  
 
 
                                                                 §  4 
 
 
 Koszty zwi�zane z powołaniem Sandomierskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
Sp. z o.o. w Sandomierzu, rejestracj�, opracowaniem  wymaganych dokumentów i innymi 
uzasadnionymi wydatkami do czasu  uzyskania osobowo�ci prawnej  przez Sandomierskie 
Towarzystwo Budownictwa  Społecznego Sp. z o.o. w  Sandomierzu, b�d� pokryte przez Gmin� 
Sandomierz. 
 
 
                                                                §  5 
 
 
 Traci moc: 

- uchwała Rady Miasta Nr LIX/391/97 z dnia 11 grudnia 1997 r. w sprawie utworzenia  
  Towarzystwa Budownictwa Społecznego, 
- uchwała Rady Miasta Nr LII/410/2002 z dnia 19 wrze�nia 2002 r. w sprawie podj�cia   
  działa� zmierzaj�cych do budowy mieszka� TBS.  

 
 
                                                                §  6 
 
 Wykonanie uchwały powierza si�  Burmistrzowi Sandomierza. 
 
                                                                 
                                                                §  7 
                                                               
 
 Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 
 

Przewodnicz�cy 
Rady Miasta 

Janusz Sochacki 


