Projekt
Druk nr .....

UCHWAŁA NR LXV/.........../14
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie wniesienia aportem do spółki Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
nieruchomości gruntowej, położonej w rejonie ulic T. Rogali i Fr. Marchewicza, w obrębie geodezyjnym nr
05 miasta Kościerzyna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” oraz „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (j.t Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)
Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża zgodę na przekazanie aportem na rzecz Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, oznaczonej
jako działki nr 159/43 o pow. 1,0148 ha, nr 159/42 o pow. 0,0022 ha, nr 426 o pow. 0,0020 ha, nr 428 o pow.
0,0020 ha, nr 429 o pow. 0,0021 ha, nr 430 o pow. 0,0021 ha, nr 431 o pow. 0,0021 ha, nr 432 o pow. 0,0021 ha, nr
433 o pow. 0,0022 ha, nr 465 o pow. 0,0022 ha, nr 466 o pow. 0,0021 ha, nr 467 o pow. 0,0021 ha i nr 469 o pow.
0,0022 ha, położonej w rejonie ulic T. Rogali i Fr. Marchewicza, w obrębie geodezyjnym nr 05 na terenie miasta
Kościerzyna, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kościerzynie
prowadzi księgę wieczystą KW Nr GD1E/00018523/2. Ustala się wartość aportu na kwotę 2.035.400,00 zł
(słownie: dwa miliony trzydzieści pięć tysięcy czterysta złotych).
§ 2. Za wniesiony aport Gmina Miejska Kościerzyna, w podwyższonym kspitalezakładowym Spółki określonej
w § 1, obejmie 20.354 (słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery) udziały wartości 100,00 zł
(słownie: sto złotych) każdy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Słomiński
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UZASADNIENIE
Jedynym udziałowcem Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest Miasto
Kościerzyna. Przedmiotem działania tej Spółki jest przede wszystkim budowanie domów mieszkalnych i ich
ekspoloatacja na zasadach najmu. Jako, że na Gminie Miejskiej Kościerzyna spoczywa ustawowy obowiązek
tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej, przekazanie przedmiotowej Spółce
nieruchomości opisanej w uchwale na cele statutowe jest uzasadnione.
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