
UCHWAŁA Nr XXXVII/230/2006
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 14 września 2006 r.

w  sprawie  wniesienia  aportu  do  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Usług  Komunalnych 
Sp. z o. o. w Makowie Mazowieckim.

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt.  9  w związku z  art.  45  ustawy z  dnia  8  marca  1990  r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.13 ust. 1 art. 
37 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2000 r., Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1.   Zezwala  się  na  podwyższenie  kapitału  zakładowego spółki  Miejskie  Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Makowie Mazowieckim o kwotę 3.306.400 zł.

2.    Zezwala  się na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego:
- aportem  w  postaci  rzeczowych  składników  majątku  trwałego  w  wysokości 

2.836.400 zł,
- wkładem pieniężnym w wysokości 470.000 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXXII/203/2006 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 
6  kwietnia  2006  r.  w  sprawie  wniesienia  aportu  do  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Usług 
Komunalnych Sp. z o. o.  z siedzibą w Makowie Mazowieckim. 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

     
     Przewodniczący Rady Miejskiej

 Andrzej Wł. Pałucki

UZASADNIENIE



do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 14.09.2006 r. w sprawie wniesienia aportu do Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Makowie Mazowieckim

Podwyższa się udziały Miasta Makowa Mazowieckiego w Miejskim Przedsiębiorstwie 
Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Makowie Mazowieckim o kwotę 3.306.400 zł poprzez 
wniesienie:

     1. Aportu na kwotę 2.836.413,48 zł na który składają się:
- środki  trwałe  wchodzące  w  skład  byłego  Zakładu  Wodociągów  i  Kanalizacji  – 

Oczyszczalnia ścieków o łącznej wartości netto 2.343.817,15 zł,
- ruchomości  wymienione  w  wykazie  środków  trwałych  nie  wniesione  aportem 

do Spółki na kwotę netto 212.915,82 zł,
- inwestycja  rozpoczęta  –  Kanalizacja  sanitarna  w  ul.  Armii  Krajowej,  wartość 

nakładów stanowi kwotę 104.688,91 zł,
- nakłady poniesione na opracowanie dokumentacji  na inwestycje pn.  „Modernizacja 

oczyszczalni ścieków na kwotę 174.991,60 zł.
     2. Wkładu pieniężnego w kwocie 470.000 zł.
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