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UCHWAŁA NR LI/461/10
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. 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. 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 2004r. Nr 261, poz. 2603, 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, aportu rzeczowego w postaci majątku, obejmującego: 

1. WYMIENNIKOWNIA W1 : Nieruchomość wraz z zabudowaniami, oznaczona nr dz. 160/38, obr. 8 o 
powierzchni 0,1688 ha o wartości 101 910,00 zł (sto jeden tysięcy dziewięćset dziesięć zł). Nieruchomość ta ma 
urządzoną księgę wieczystą Nr KW 16188 

2. WYMIENNIKOWNIA W2: Nieruchomość wraz z zabudowaniami, oznaczona nr dz. 160/287 obr. 8 o 
powierzchni 0,1181 ha o wartości 66 020,00 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia zł). Nieruchomość ta ma 
urządzoną księgę wieczystą Nr KW 16188 

3. WYMIENNIKOWNIA W3: Nieruchomość wraz z zabudowaniami, oznaczona nr dz. 160/36 obr. 8 o 
powierzchni 0,0458 ha o wartości 47 010,00 zł (czterdzieści siedem tysięcy dziesięć zł). Nieruchomość ta ma 
urządzoną księgę wieczystą Nr KW 16188 

4. WYMIENNIKOWNIA W4: Nieruchomość wraz z zabudowaniami, oznaczona nr dz. 300/1 obr. 8 o 
powierzchni 0,0759 ha o wartości 234 930,00 zł (dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści zł). 
Nieruchomość ta ma urządzoną księgę wieczystą Nr KW 17096 

5. Środki trwałe zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały na kwotę netto netto 216 986,49 zł (dwieście 
szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych czterdzieści dziewięć groszy) 

§ 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 powzięcia 
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Uzasadnienie

Spółka otrzymała środki z Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 3 650 
000 zł, aby móc przystąpić do realizacji podpisanej preumowy, konieczne jest aby wykazała się własnością 
majątku, na którym będzie inwestować nakłady uzyskane w ramach projektu. 



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 10 listopada 2010 r.

Wykaz środków trwałych

Zalacznik1.doc


		Nazwa

		brutto

		umorzenie



		Wymiennikownia W1:


  węzeł cieplny


  sieć ciepłownicza


  przewody kanalizacyjno sanitarne


  pompa typ 80


  pompa typ 80


  pompa typ 80


  zasobnik ciepłej wody


  licznik energii cieplnej


Wymiennikownia W2:

  węzeł cieplny


  instalacja technologiczna


  ogrodzenie składu opału


  pompa typ 65


  pompa typ 65


  pompa typ 65


  zasobnik ciepłej wody


  licznik energii cieplnej


Wymiennikownia W3:

  węzeł cieplny

  sieć ciepłownicza


  zasobnik ciepłej wody


  licznik energii cieplnej


  sonocal licznik ultradźwiękowy


Wymiennikownia W4:

  zewnętrzna instalacja odbiorcza

  zewnętrzna instalacja odbiorcza

  przyłącze sanitarne


  zewnętrzna instalacja odbiorcza


  zewnętrzna instalacja odbiorcza


  zewnętrzna instalacja odbiorcza

  zewnętrzna instalacja odbiorcza 


  urządzenia technologiczne


  pompa 32 wr


  pompa 80pjm


  aparatura kontrolno-pomiarowa



		118074,00


559974,73


9224,77


526,80


526,82


526,82


5500,00


6102,72


44,27


6560,40


7068,94


650,03


650,03


650,03


5500,00


4708,72


95346,66


9935,75


2529,95


5091,45


7537,55


462464,37


30906,15


50209,26


36848,52


34718,22


29380,24


4017,95


25236,62


3673,00


5575,90


80287,52




		52247,75

559974,73


9224,77


526,80


526,82


526,82


5500,00


6102,72


39,64

6560,40


7068,94


650,03


650,03


650,03


5500,00


4708,72


95346,66


9935,75


2529,95


5091,45


7537,55


356608,49

23807,87

38821,05

27426,31

25840,76

21866,65

3017,97

25236,62


3673,00


5575,90


80287,52



		             razem

		             1 610 048,19 




		                          1 393 061,70





                                                                          Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/461/10

                                                                          Rady Miejskiej w Pińczowie


                                                                          z dnia 10 listopada 2010 r.

                                                             Wartość środków trwałych netto   216 986,49 zł 

                                   (dwieście szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć  złotych  


                                    czterdzieści dziewięć  groszy)





