UCHWAŁA NR XVI/150/2019
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr XI/90/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 roku,
w sprawie: wniesienia aportu do Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 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 2019, poz. 506), w związku § 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 uchwala co następuje:
§ 1. Paragraf 1 uchwały Nr XI/90/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie
wniesienia aportu do Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Pleszewie, otrzymuje
brzmienie:
"Wyraża się zgodę na wniesienie do Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Pleszewie
aportu rzeczowego w postaci:
1) nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Pleszewie przy ulicy Sienkiewicza 35, stanowiącej
działkę nr 2427 o pow. 0,1238 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1P/00001296/1, o wartości
rynkowej 616.522,00 zł netto (słownie: sześćset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote 00/100);
2) dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa budynku przy ulicy Sienkiewicza
35 w Pleszewie" o wartości 48.000,00 zł netto;
3) dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi
przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie" wraz z dokumentacją na przebudowę sieci elektroenergetycznej
niskiego napięcia (usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną) i kosztami usunięcia kolizji przez Energa
Operatora o wartości 68.798,83 zł netto”
4) łączna wartość wnoszonego aportu wynosi 733.320,83 zł netto i obejmuje w podwyższonym kapitale
zakładowym 1.466 udziałów, o wartości 500 zł każdy.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
do uchwały Nr XVI/150/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 roku.
Uchwałą Nr XI/90/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 roku Rada wyraziła
zgodę na wniesienie do Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Pleszewie aportu
rzeczowego w postaci nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. Sienkiewicza
35, stanowiącej działkę nr 2427 o pow. 0,1238 ha,; dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania
pn.: „Przebudowa budynku przy ulicy Sienkiewicza 35 w Pleszewie” oraz dokumentacji projektowokosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w
Pleszewie” wraz z dokumentacją na przebudowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (usunięcie
kolizji z siecią elektroenergetyczną) i kosztami usunięcia kolizji przez Energa Operatora i objęcie udziałów
w podwyższonym kapitale zakładowym.
W zmienianej uchwale mylnie wprowadzono wartość przekazywanych dokumentacji, w kwotach
brutto, a należało podać w kwotach netto. Tym samym zawyżono kwotę aportu, a co za tym idzie błędnie
podano wielkość objętych udziałów 1520 zamiast 1466.
Z uwagi na powyższe w celu sprostowania błędu, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni
uzasadnione.
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