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Rady Miejskiej w Szhrmie

t

W sprawie podwyZszenia kapitatu zakladowego sp6lki Przedsigbiorstwa
Wodoci4g6w i Kanaliz-acji Sp6lka z o.o. z siedzib4 w Sztumie ul.
Kochanowskiego28 wpisanego do KRS pod numerem0000127884.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit,,g" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie
gminnym / jednolity tekst Dz. U rr I42 poz. 1591 22001r. zp6trnejszymi zmianarniI

Rada Miejska w Sztumie uchwala co nastEpuje:
$1
Wyrula sig zgodg na
podwyZszenie kapitalu zakladowego spolki
PrzedsigbiorstwaWodoci4g6w i Kanalizacji Spolka z o.o. w Sztumie o kwotg
834.000,00 zl do kwoty 4.416.000 zt i pokrycia podwyZszonegokapitatu
aportemw postaci mienia ruchomegoi wartoSciaminiematerialnymi i prawnymi
(po zlikwidowanym zakJadzie bud2etowym tj. Zakcadzie Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibqw Sznrmie przy ul. Baczyriskiegonr 3 o
wartoScirynkowej w wysokoSci814.042 zt) oraz wartoSciq 20.000z1Srodka
trwalego (agregatu pr4dotw6rczego) przekaz.anego przez Skarb Paristwa,
wymienionych w zalqcniku Nr 1 do Uchwaty.

$2
WykonanieUchwaty powierza sig Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum .

$3
Koszty nxiryane z zawarciemumowy notarialnej pokrywa PWIK Spotka z o-o.
w Sztumie.

$4
Uchwatawchodziw zyciez dniempodjgcia.

Mi

Uzasadnienie
Dnia 06 czerwca2007 roku RadaMiejska w Sztumie podjgta UchwalENr
Xl63l07 w sprawie likwidacji zakJadubudzetowego tj. Zaktadu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibqw Sztumie,ul. K.K Baczyriskiego3 .
Zgodnie z paragrafem I ust. 2 w/w Uchwaty mienie ruchome po
zlikwidowanym zaldadziebudZetowymwinno by6 przekazanePrzedsiEbiorstwu
Wodoci4g6w i Kanalizacji
z o.o. z siedzib4 w Sztumie przy ul.
Kochanowskiego nr 28 wpisanej do Krajowego Rejestru S4dowego pod
numerem 0000127884 w formie aportu z przerraczeniem na podwyhszenie
kapitalu zakladowegotej spolki .
Dnia 26 lutego br. Gmina pnej$a nieodplatnie w ramach regulacji , agregat
pr4dotw6rczy z 1983roku od Skarbu Paristwa o wartoSci 20.0002t, lct5ry
podlegar6wnie2 wniesieniuaportemdo PWIK w Sztumie poniewazjest on od
wielu lat u4rtkowany ptzez to przedsigbiorstwoi jest rwiqzarry z ujgciem wody
na terenie miasta Sztum .
Bior4c powyzsze pod uwagg prgponuje podjgcie uchwaty w przedstawionym
brzmieniu.

