UCHWAŁA NR LXIV/431/2022
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ząbkowice
Śląskie Sp. z o.o.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 roku poz. 559, 1005 i 1079) oraz § 1 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XI/48/2004 Rady Miejskiej
w Ząbkowicach Śląskich z dnia 29 października 2004 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania
i zbywania udziałów i akcji spółek handlowych przez Burmistrza Ząbkowic Śląskich Rada Miejska
Ząbkowic Śląskich uchwala, co następuje :
§ 1. Rada Miejska Ząbkowic Śląskich wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki
działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ząbkowice Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą
w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 233.912,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiace dziewięćset
dwanaście złotych) oraz objęcie 56 udziałów o wartości nominalnej 4.177 zł (słownie: cztery tysiące sto
siedemdziesiąt siedem złotych) każdy w podwyższonym kapitale zakładowym przez Gminę Ząbkowice
Śląskie.
§ 2. Podwyższenie kapitału zakładowego o którym mowa w § 1 ust. 1 obejmuje kwotę 230.000,00 zł
(słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych) wkładu niepięniężnego w postaci prawa własności
nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich oznaczonej jako działka nr 3/12 AM-9 obręb
Osiedle Wschód o pow. 0.1842 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1Z/00064694/8 o wartości 230.000,00 zł (słownie: dwieście
trzydzieści tysięcy złotych) i kwotę 3.912,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset dwanaście złotych) wkładu
pieniężnego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Andrzej Dominik

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 2289BC21-3BD9-41E5-86DC-870883A8541D. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 roku poz. 559, 1005 i 1079) do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej należy określanie
zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza.
Zgodnie z § 1 ust. 1 i 2 uchwały Nr XI/48/2004 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia
29 października 2004 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji
spółek handlowych przez Burmistrza Ząbkowic Śląskich, Burmistrz wnosi do spółek handlowych, w zamian
za obejmowane udziały lub akcje, wkłady pieniężne i niepieniężne.
Wniesienie wkładu niepieniężnegow postaci prawa własności nieruchomości gruntowej położonej
w Ząbkowicach Śląskich oznaczonej jako działka nr 3/12 AM-9 obręb Osiedle Wschód o pow. 0.1842 ha,
dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr SW1Z/00064694/8 o wartości 230.000 zł ( słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych) zapewni Spółce
nowe tereny, na których będzie mogła realizować inwestycje, zgodnie z jej przedmiotem działania.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały uważam za zasadne.

Sporządził: Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Rafał Kozak
Kierownik Wydziału Organizacyjnego - Edyta Balicka
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