ZARZĄDZENIE NR 223/VIII/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW
z dnia 2 października 2020 r.
w sprawie: podniesienia kapitału i wniesienia przez Miasto i Gminę Pleszew aportu rzeczowego do
majątku Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713), art. 13 ust. , art. 67 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.
U z 2020 r., poz. 65) w związku z uchwałą nr XLI/295/2006 z dnia 25 maja 2006r. w sprawie zasad nabywania,
zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
lub na czas nieoznaczony; uchwały nr XXIV/221/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie wniesienia aportu do Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Pleszewie oraz § 1 ust. 2 uchwały Nr XVII/105/2004 Rady Miejskiej
w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004 roku, określającej zasady wnoszenia, zbywania i cofania udziałów i akcji
spółek handlowych; uchwały nr XII/125/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 października 2011 r.
w sprawie zmiany 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, zarządzam co następuje:
§ 1. 1. Wnoszę do majątku Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w Pleszewie aport rzeczowy w postaci:
- nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ulicy Władysława Warneńczyka,
stanowiącej działkę nr 3605/13 o pow. 0,4659 ha; zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1P/00036484/0;
- nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ulicy Stanisława Augusta
Poniatowskiego, stanowiącej działkę nr 3023/11 o pow. 0,0851 ha; zapisanej w księdze wieczystej nr
KZ1P/00018077/2.
2. Łączna wartość aportu wynosi 985.000,00 zł,
słownie: dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100.
3. Wartość aportu jest kwotą netto.
§ 2. Objęcie w podwyższonym kapitale zakładowym 1970 udziałów o wartości 500 złoty każdy.
§ 3. Wykonanie zarządzenia
Przestrzennego UMiG.

powierzam Wydziałowi Gospodarki Nieruchomościami i Planowania

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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