
UCHWAŁA NR XXI/201/2020 
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie: wniesienia wkładu rzeczowego do Sport Pleszew Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Pleszewie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 65 ze zm.), oraz § 14 ust. 3 uchwały nr XLI/295/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 
25 maja 2006 r., w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania 
lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r., 
poz. 5551) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na wniesienie do Sport Pleszew Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Pleszewie aportu rzeczowego w postaci: 

1) dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Budowę boiska w Grodzisku” o wartości 14.000 netto (17.220 
brutto), 

2) dokumentacji koncepcyjnej na „Budowę skateparku w Pleszewie” o wartości 7.775,00 netto (9.563,25 
brutto), 

3) dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Budowę skateparku w Pleszewie" o wartości 19.750 netto 
(24.292,50 brutto), 

o łącznej wartości aportu 41.525,00 zł netto i objęcie w podwyższonym kapitale zakładowym 41 udziałów, 
o wartości 1000 zł każdy. 

§ 2. Wartość aportu jest kwotą netto. Nabywca w terminie do dnia 25 następnego miesiąca licząc od dnia 
zawarcia aktu notarialnego zobowiązany jest odprowadzić na rzecz Zbywcy należny podatek VAT. 

§ 3. Udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli udział jest obejmowany po 
cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego. 

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

do Uchwały nr XXI/201/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 25 czerwca 2020 r.

Budowę i zarządzanie obiektami sportowymi znajdującymi się na terenie Miasta i Gminy
Pleszew powierzono od kilku lat Spółce Sport Pleszew, która realizuje statutowe zadania własne
Gminy w tym zakresie.

Zasadne jest więc wniesienie wkładu rzeczowego w formie dokumentacji projektowo –
kosztorysowej dla wymienionych w uchwale zadań na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

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