PROJEKT

UCHWAŁA Nr ............
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia ........................


w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości zabudowanej i ruchomości
w formie aportu w celu podwyższenia kapitału  zakładowego Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o.o. 


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz.2603 )
uchwala się co następuje:


§1. Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o.o. o kwotę 1.642.210,45 zł, co stanowi 1642 udziałów każdy o wartości 1000 zł i pokrycia go:

	Nieruchomością zabudowaną budynkiem usługowym – hydrofornią oznaczoną geodezyjnie dz. nr 13/23 o pow. 517 m2 , położoną w Bukowie gm. Sulechów, 

	o wartości 8.420,00 zł w tym 1.820,00 za grunt.

	Ruchomościami wg załącznika nr 1.



§2. Wyraża się zgodę aby nadwyżkę ponad wartość objętych udziałów w wysokości 210,45 zł przekazać na kapitał zapasowy.


§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulechowa.

§4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Sulechowie Nr XXIX/261/2005 z dnia 14 czerwca  
2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości zabudowanej 
i ruchomości w formie aportu w celu podwyższenia kapitału  zakładowego Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o.o.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.



Przewodniczący Rady Miejskiej

  w Sulechowie





ZAŁĄCZNIK NR 1





Sieć kanalizacji sanitarnej tłoczonej z Kalska do ul. Matejki 		        – 171.757,38 zł
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Brzozowa, 
      ul. Wańkowicza, ul. Wyspiańskiego i ul. Matejki w Sulechowie                  – 853.502,20 zł
Sieć kanalizacji sanitarnej od ul. Łochowskiej do ul. Brzozowej	        – 507.582,43 zł
Sieć kanalizacji grawitacyjnej w Kalsku					          – 42.288,16 zł
Sieć wodociągowa na targowisku w Sulechowie 			          – 12.381,17 zł
Kanalizacja ogólnospławna na targowisku w Sulechowie 		          – 54.699,11 zł
Σ  1.642.210,45 zł













	














UZASADNIENIE


Gmina Sulechów na cele infrastruktury technicznej przejęła od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomość zabudowaną hydrofornią w Bukowie. W związku z dużym rozbiorem wody w miejscowości Buków i znacznym zróżnicowaniu terenu w celu maksymalnego zabezpieczenia wody, dostarczanej przez Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Sulechowie z miejscowości Karczyn, przekazuje się w/w nieruchomość na rzecz Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” w celu wykorzystania jej jako zbiornik wyrównawczy, który winien zabezpieczyć rozbiór wody w godzinach szczytu.
Ponadto przekazuje się do eksploatacji Sulechowskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu „SuPeKom” środki trwałe wybudowane za środki gminy na terenie miasta i gminy.


