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UCHWAŁA NR VII/54/2011
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie wniesienia aportu do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit.g ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. Nr 142 
poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala : 

§ 1. 

Postanawia się : 

1) o wniesieniu do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Sandomierzu jako 
aportu, własności wybudowanych sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych według załącznika Nr 1 do 
niniejszej uchwały o wartości 2 328 631,57 zł 

2) o objęciu przez Gminę Sandomierz udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki na łączną kwotę 
2 328 631,57 zł 

§ 2. 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Janusz Sochacki
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Uzasadnienie

Burmistrz Miasta Sandomierza działający jako Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Sandomierzu zamierza podwyższyć kapitał zakładowy Spółki 
o wartość przekazywanych Spółce wybudowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2003-2010. 
W związku z tym konieczne jest podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza uchwały o wniesieniu własności tych 
sieci w formie aportu rzeczowego i objęcie przez Gminę udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.o. po przejęciu uchwałą wybudowanych sieci 
stanie się właścicielem tych sieci, będzie odpowiedzialne za bieżącą eksploatację i remonty tych urządzeń . Wykaz 
stanowi załącznik Nr 1 do uchwały. 



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/54/2011 z dnia 25 maja 2011 r.

Załącznik nr 1 do uchwały

Zalacznik1.xls


Arkusz1

								Załącznik Nr 1

								Do Uchwały Rady Miasta

								Sandomierza

								Nr ……………….

								z dnia …………..

				Wykaz sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych  zrealizowanych przez Urząd Miejski w Sandomierzu w latach 2003-2010

		Lp.		wyszczególnienie		wartość początkowa		umorzenie		Wartość po umorzeniu						nr inwentarzowy FN

		1.		2.		3.		4.		5.		6.		7.		8.

		1.		Odwodnienie terenów podskarpowych -kanalizacja deszczowa -zad. Nr I		25,594.60		24,922.70		671.90

		2.		Sala sportowa przy ul. Patkowskiego - sieć zewnętrzna kanalizacyjna		64,671.00		30,072.01		34,598.99

		3.		Kolektor kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiego		87,480.12		25,259.91		62,220.21

		4.		Sieć kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych przy ul. Patkowskiego		127,528.44		32,997.98		94,530.46

		5.		Kanalizacja sanitarna w ul. Morelowej		61,227.51		15,383.41		45,844.10

		6.		Kanalizacja sanitarna  ul. Krucza		85,814.47		20,917.25		64,897.22

		7.		Sieć kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Zaleśnej 5 oraz Wielowiejskiej 6d		11,930.85		2,639.70		9,291.15

		8.		Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. Kwiatkowskiego - Ożarowskiej z włączeniem do istniejącej sieci w ul. Orzechowej		423,376.40		84,146.06		339,230.34

		9.		Kanalizacja sanitarna w ul. Wojska Polskiego		122,661.61		24,378.98		98,282.63

		10.		Sieć kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego PKP przy ul. Lwowskiej 37		24,175.44		4,804.86		19,370.58

		11.		Kolektor kanalizacji sanitarnej od węzła "Kraków" do osiedla Rokitek		413,189.07		144,616.17		268,572.90

		12.		Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Krakowskiej		294,507.19		32,027.64		262,479.55

		13.		Kanalizacja sanitarna w ul. Dobkiewicza- bocznej		31,615.67		3,438.22		28,177.45

		14.		Przyłącze kanalizacji sanitarnej  do budynku socjalnego przy ul. Lubelskiej 29A		7,374.95		774.39		6,600.56

		15.		Kanalizacja sanitarna w ul. Kubeszewskiego		56,334.57		3,591.31		52,743.26

		16.		Kanalizacja sanitarna w ul.Polskiej Organizacji Wojskowej		38,779.04		2,472.16		36,306.88

		17.		Kanalizacja sanitarna w ul. Trześniowskiej-bocznej		11,620.07		740.80		10,879.27

		18.		Kanalizacja sanitarna w ul.  Obrońców Westerplatte i Frankowskiego		294,898.87		18,799.80		276,099.07

		19.		Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta, Asnyka, Frankowskiego		263,359.34		4,938.00		258,421.34

		20.		Kanalizacja sanitarna w ul. Struga		39,436.66		7,837.96		31,598.70

		21.		Kanalizacja sanitarna w ul. Suchej		13,650.00		2,712.90		10,937.10

		22.		Sala sportowa przy ul. Patkowskiego - sieć zewnętrzna wodociągowa		55,522.00		25,817.73		29,704.27

		23.		Wodociąg w ul. Długa-boczna		13,409.55		3,872.03		9,537.52

		24.		Sieć wodociągowa do budynków mieszkalnych przy ul. Chwałeckiej		44,681.37		11,561.32		33,120.05

		25.		Sieć wodociągowa  od u;l. Chwałeckiej do Sucharzowskiej		56,917.71		8,964.54		47,953.17

		26.		Sieć wodociągowa w ul. Westerplatte i Frankowskiego		115,173.61		7,342.31		107,831.30

		27.		Wodociąg w ul. Reymonta, Asnyka, Frankowskiego		74,209.62		1,391.45		72,818.17

		28.		Przyłącze wody do budynku socjalnego przy ul. Lubelskiej 29a		17,780.39		1,866.96		15,913.43

						2,876,920.12		548,288.55		2,328,631.57

				umorzenie zostało naliczone na miesiąc maj 2011
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