
UCHWALA NR XLIII/28812014 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


z dnia 10 kwietnia 2014 r. 


uchylająca uchwalę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego i niepieniężnego oraz 

objęcie udzialów w JUMA Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 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. 13 ust. I i art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późno zm.), Rada Miejska w Makowie 
Mazowieckim uchwala, co następuje: 

§ l. Uchyla się uchwalę Nr XLl268/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim zdnia 30 stycznia 2014 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego i niepieniężnego oraz objęcie udziałów w JUMA 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Makowie Mazowieckim. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 
Miejskie' 
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UZASADNIENIE 

DO UCHW ALY NR XLID/288/2014 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


z dnia 10 kwietnia 2014 r. 


uchylającej uchwalę nr XU268/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 stycznia 2014 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego i niepieniężnego oraz objęcie udziałów w 
JUMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Makowie Mazowieckim 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwałą nr XL!268/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieni ężnego i niepieni ężnego oraz objęcie udziałów w JUMA Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialno ścią z siedzibą w Makowie Mazowieckim: 

a) 	 wyraziła zgodę na wniesienie, przez Miasto Maków Mazowiecki, wkładu pieniężnego do JUMA 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz si edzibą w Makowie Mazowieckim, celem podwyższenia 
kapitału zakładowego tejże Spółki o kwotę 300.000,00 zł oraz na objęcie w zamian za wkład pieniężny 
wniesiony celem podwyższenia kapitału zakładowego 600 nowych udziałów o wartości nominalnej 
500,00 zł każdy; 

b) 	 wyraziła zgodę na wniesienie, przez Miasto Maków Mazowiecki , wkładu niepieniężnego do JUMA 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Makowie Mazowieckim, celem podwyższenia 
kapitału zakladowego tejże Spółki o kwotę 535.000,00 zł oraz na objęc ie w zamian za wkład 
niepieniężny wniesiony celem podwyższenia kapitału zakładowego 1070 nowych udziałów o wartości 
nominalnej 500,00 zł każdy (wklad niepieniężny stanowić miały skladniki majątkowe należące do 
Miasta Maków Mazowiecki. w postaci: nieruchomości gruntowej o lącznej powierzchni 1.0409 ha 
polożonej w Makowie Mazowieckim - skladającej się z dzialek nr 25/1; 26/1; 2691/ IJ o wartości 

brullo 375.000,00 zl; miejskiej sieci cieplowniczej preizolowanej, wysokoparametrowej - odcinek od 
ul. Gen. Pulaskiego 2 do ul. I -go Maja 9 wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy 
ulicach: Gen. Pulaskiego 9, Gen. Pulaskiego 15, l -go Maja 13, l-go Maja 9 w Makowie 
Mazowieckim o wartości brullo 160.000,00 zl). 

Burmistrz Miasta wnosi o uchylenie przez Radę Miejską ww. uchwały proponując jednocześn ie aby 
czynności, które miała wykonać w br. Spółka JUMA po podwyższeniu kapitału zakładowego i wniesieniu 
wkładów, takie jak: 
- rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej na odcinku od ul. l-go Maja 9 do ul. Moniuszki 4 oraz 
ul. Moniuszki 6 
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej centralnej kotłowni miejskiej przy ul. Przemysłowej 

zostały wykonane bezpośrednio przez Miasto Maków Mazowiecki ze środków finansowych i na majątku, 

który miał być przedmiotem wkładów do Spółki JUMA. 
Powyższe rozwiązanie nie będzie stanowiło dodatkowego obciążenia dla budżetu miasta. 
Decyzja odnośnie wyposażenie Spółki w dodatkowy majątek (tj. rozbudowaną sieć, projekt budowlany 
centralnej kotłowni) zostanie podjęta przez miasto Maków Mazowiecki w II połowie br. tzn. po opracowaniu 
dokumentacji oraz po wykonaniu rozbudowy wspomnianej wcześniej sieci ciepłowniczej. 

BURMIST~t~~TA 
mgr Jallusi ~allkoi$ki 
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