
Uchwała Nr XXIX/260/2009 
Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 11 lutego 2009 r. 
 
w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu. 
 
 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a i g, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym /j.t.Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, oraz art. 13 ust.1 i 37 ust.2 pkt 7 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2004r. Nr 261 
poz. 2603 z późn.zm.),  Rada Miasta  Sandomierza uchwala: 
 
     § 1 
 

1. WyraŜa się zgodę na podwyŜszenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Sandomierzu, poprzez 
ustanowienie nowych 16 561 udziałów o wartości nominalnej 500 zł kaŜdy i objęcie 
ich przez Gminę Sandomierz. 

2.  WyraŜa się zgodę na wniesienie do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Sandomierzu, aportem na pokrycie udziałów w 
podwyŜszonym kapitale zakładowym: „Zakładu Oczyszczania Ścieków w 
Sandomierzu” w znaczeniu przedsiębiorstwa – art. 55¹ kc, w tym prawa własności 
działki nr ewid. 1346/9 o pow. 6,0167 ha  zabudowanej budynkami, budowlami i 
urządzeniami wchodzącymi w skład obiektu „Zakład Oczyszczania Ścieków w 
Sandomierzu” – o łącznej wartości: 8.280.500 zł.   

3. WyraŜa się zgodę na przeniesienie na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Sandomierzu, jako aportu, prawa 
własności nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej nr ewid. 1349/6 o pow. 
6,0167 ha połoŜonej w Sandomierzu przy ul. Przemysłowej.  

   
§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 
 
     § 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta 

Tadeusz Frańczak 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
     Uzasadnienie 
 
Rada Miasta Sandomierza podjęła w dniu 29 października 2008r. uchwałę o likwidacji 
zakładu budŜetowego „Zakład Oczyszczania Ścieków w Sandomierzu” . 
Likwidacja  następuje ze względów organizacyjnych, w celu wniesienia Zakładu do spółki 
PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu, jako wkład na pokrycie aportu. Wszystkie udziały w 
podwyŜszonym kapitale Spółki obejmie Gmina Sandomierz. W wyniku wniesienia Zakładu 
do Spółki nastąpiło przejęcie jego pracowników przez PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu, 
stosownie do art. 23¹ kodeksu pracy. 
Wartość „Zakładu Oczyszczania Ścieków” została ustalona przez rzeczoznawcę 
majątkowego. 
 


