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UCHWAŁA NR X/98/11
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. 
w Pińczowie aportu rzeczowego przez Gminę Pińczów, w zamian za udziały 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit „h” ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 
142, poz 1591 z późn. zm.) art. 37 ust.2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2010r Nr 102, poz. 651, z póź. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na wniesienie przez Gminę Pińczów do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
w Pińczowie, ul. Batalionów Chłopskich 173, aportu w postaci majątku, obejmującego kanały centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody w Pińczowie, po przejęciu od Spółdzielni Mieszkaniowej w Pińczowie, na podstawie 
uchwały Nr IX/65/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011r w sprawie przejęcia sieci ciepłowniczych 
na osiedlu Grodzisko w Pińczowie: 

1) Kanał CO i CW Grodzisko I - wartość majątku – 11 000,00 zł 

2) Sieć CO i CW Grodzisko IV - wartość majątku – 17 250,00zł 

3) Kanał Co ul. Królowej Jadwigi - wartość majątku – 8 350,00 zł 

4) Kanał Co domków jednorodzinnych ul. Jagiełły - wartość majątku 1 200,0 zł 

5) Kanał CO Grodzisko III - wartość majątku – 32 800,00 zł 

6) Kanał CO Grodzisko II - wartość majątku – 33 300, 00 zł 

w celu podwyższenia kapitału zakładowego spółki. 

§ 2. W zamian za wniesiony wkład niepieniężny Gmina Pińczów obejmie udziały w podwyższonym kapitale 
zakładowym spółki. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Jan Radkiewicz
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Uzasadnienie

Kanały centralnego ogrzewania i ciepłej wody zasilające budynki mieszkalne wielorodzinne i jednorodzinne 
Osiedla Grodzisko określone w uchwale wchodzą w skład sieci ciepłowniczej i powinny zostać przekazane dla 
spółki „Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej” Sp. z o.o. Przejęcie majątku na własność pozwoli amortyzować 
urządzenia i wzmocni kapitał zakładowy spółki zarządzającej ciepłem na terenie miasta. 


