
UCHWAŁA NR XXXIV/341/2021 
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia 23 września 2021 r. 

w sprawie objęcia udziałów w spółce Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
w Pleszewie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. 
poz.1372), w związku z § 1 ust. 2 uchwały nr XVII/105/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 
2004 roku w sprawie zasad wnoszenia, zbywania  i cofania udziałów i akcji spółek handlowych,  Rada Miejska 
w Pleszewie uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża sie zgodę na wniesienie do Spółki Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
z siedzibą w Pleszewie wkładu pieniężnego w kwocie 174.500,00 zł (słownie zł: sto siedemdziesiąt cztery tysiące 
pięćset 00/100), i objęcie 349 udziałów o wartości 500,00 zł  każdy. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pleszewie  

Adela Grala - Kałużna 
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXIV/341/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23.09.2021 roku

W dniu 11 czerwca 2021 roku Miasto i Gmina Pleszew złożyła wniosek do ministra właściwego do

spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa o wsparcie ze

środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na

objęciu przez Miasto i Gminę Pleszew udziałów w Pleszewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego

Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji mieszkaniowej pod nazwą:"Przebudowa budynku wraz

ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji biurowej na mieszkaniową wielorodzinną", zlokalizowaną w

Pleszewie, ul. Sienkiewicza 35.

Pismem z dnia 26 sierpnia 2021 roku Prezez Krajowego Zasobu Nieruchomości poinformował Burmistrza,

że wniosek został zweryfikowany pozytywnie i przyznana została dotacja w wysokości 174.500,00 zł.

Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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