
UCHWAŁA NR VI/48/2019
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do spółki pn. Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka 
z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Pleszewie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. 
poz. 506) w związku z § 1 ust. 2 uchwały Nr XVII/105/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 
2004 r. w sprawie zasad wnoszenia, zbywania i cofania udziałów i akcji spółek handlowych, Rada Miejska 
uchwala co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie wniesienie do spółki Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z Ograniczoną 
Odpowiedzialnością w Pleszewie aportu rzeczowego w postaci dokumentacji projektowo-kosztorysowej na:

1) budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piekarzew i Suchorzew o wartości 67.540,00 zł (słownie: 
sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści złotych 00/100),

2) budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul. Parkowej w Lenartowicach 
o wartości 41.205,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dwieście pięć złotych 00/100),

3) rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej w ul. Kasztanowej, 
Wiśniowej i Targowej w Pleszewie o wartości 50.240,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy dwieście 
czterdzieści złotych 00/100),

4) rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej w centrum Pleszewa 
etap I i II o wartości 67.532,20 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote 
20/100),

5) remont i przebudowę kanału ogólnospławnego od ul. Hallera do Placu Kościuszki w Pleszewie Etap I i II – 
realizowane w ramach uporządkowania gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew o wartości 
42.754,80 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt cztery złote 80/100),

o łącznej wartości 269.272,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt 
dwa złote 00/100) i objęcie w podwyższonym kapitale zakładowym 538 udziałów, o wartości 500 zł każdy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: 409BEAAC-6D2D-4ACF-A99C-932B6D7B7F0A. Uchwalony Strona 1



UZASADNIENIE

do uchwały Nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r.

Wniesienie wkładu rzeczowego w formie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na „Budowę kanalizacji
sanitarnej w miejscowościach Piekarzew i Suchorzew”, na „Budowę kanalizacji sanitarnej w ul.Kaliskiej od
ul.Niepodległości do ul.Parkowej w Lenartowicach”, na „Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej
oraz przebudowę sieci wodociągowej w ul. Kasztanowej, Wiśniowej i Targowej w Pleszewie”, na
„Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej w centrum Pleszewa
etap I i II” i na „Remont i przebudowę kanału ogólnospławnego od ul. Hallera do Placu Kościuszki
w Pleszewie Etap I i II – realizowane w ramach uporządkowania gospodarki ściekowej w Aglomeracji
Pleszew”, Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółka z o.o. w Pleszewie na podwyższenie kapitału
zakładowego jest niezbędne do realizacji statutowych zadań własnych Gminy powierzonych do wykonania
Spółce gminnej.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Miejską jest w pełni uzasadnione.
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