
UCHWAŁA NR XXXVm/247/2013 
• RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia J3 gnldnia 2013 r. 

uchylająca uchwalę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Spólki z ograniczoną odpowiedzialnością 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Makowie Mazowieckim 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "r' i "g" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 594 z późno zm.) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 gnIdnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. 
U. z 2011 r. , Nr45, poz. 236), Rada Miejska w Makowie Mazowieck im uchwala, co następuje: 

§ l. Uchyla się uchwalę nr XXX1/209/20 13 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 6 czerwca 
2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej w Makowie Mazowieckim. 

§ 2. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 
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Uzasadnienie 

do uchwały uchyłającej uchwałę nr XXXII209/20J3 z dnia 6 czerwca 20ł3 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na utworzenie Spółki z ograniczoną odpowiedziałnością Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłnej 

w Makowie Mazowieckim 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w dniu 6 czerwca 2013 r. uchwałą nr XXXI1209/20 13 w sprawie 
wyrażenia zgody na utworzenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
w Makowie Mazowieckim: 

a) wyraziła zgodę na utworzenie przez Miasto Maków Mazowiecki nowej spółki prawa handlowego, która 
miała działać pod firmą Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 

b) wyraziła zgodę na wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 250.000 zł z przeznaczeniem na kapitał 

zakładowy nowej Spółki; 

c) wyraziła zgodę na objęcie 250 udziałów po 1.000 zł każdy w zamian za wkład pieniężny do nowej Spółki. 

Spółka ta miała być kolejnym podmiotem gospodarczym Miasta Maków Mazowiecki działającym w sferze 
gospodarki komunalnej samorządu makowskiego obok takich spółek jak: 

a) Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z 0.0.; 

b) JUMA Sp. z 0.0.; 

c) Inwest-Bud Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z 0 .0. 

Ponieważ obecnie działające na terenie Makowa Mazowieckiego spółki prawa handlowego jak również 
pozostałe podmioty gospodarcze z powodzeniem realizują zadania własne jst w sferze gospodarki komunalnej 
postanawia się odstąpić od projektu jakim miał być PEC Sp. z 0.0. zs w Makowie Mazowieckim. 

Podjęcie uchwały pod względem formalno-prawnym, gospodarczym, ekonomicznym jak i społecznym jest 
w pełni uzasadnione. 

BURMI TRZ MIASTA 
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