
PROJEKT  
 
 
 

UCHWAŁA NR ………………. 
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia………………..2016 roku 
 

 
w sprawie objęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski udziałów w Towarzystwie 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim   

 
 
Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się co następuje. 
 
 

§ 1 
 

Na podstawie uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego numer XXIII/317/16 z dnia  

3 czerwca 2016  roku w sprawie wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu 

niepieniężnego w formie własności nieruchomości niezabudowanej o łącznej powierzchni 

1.443m2, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jerozolimskiej 14/ Starowarszawskiej 

31 do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, Miasto 

Piotrków Trybunalski obejmuje 959 sztuk nowopowstałych udziałów po 760 złotych każdy  

o łącznej wartości 729.144zł brutto (słownie: siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto 

czterdzieści cztery złote), w tym 592.800 zł wartość nieruchomości netto (pięćset 

dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych) oraz podatek VAT w wysokości 136.344 (sto 

trzydzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote). 

    

§ 2 

 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
 

 

      § 3 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do projektu uchwały w sprawie objęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski  

udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o.o.  

w Piotrkowie Trybunalskim  

 

 

Podjęcie przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwały w sprawie 

wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu niepieniężnego w formie 

własności nieruchomości  niezabudowanej o łącznej pow. 1,443 m2, położonej  

w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jerozolimskiej 14/Starowarszawskiej 31 do 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, 

wymaga równocześnie podjęcia uchwały w sprawie objęcia udziałów w TBS sp. z o.o.   

 Powyższe wynika z faktu, iż wniesienie aportu do Spółki wiąże się 

ze zwiększeniem kapitału zakładowego TBS sp. z o.o. Wysokość aportu wynosi 

592.800 zł netto (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych), 

wartość zwiększona o podatek VAT w wysokości 136.344zł (sto trzydzieści sześć 

tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote) łącznie wysokość aportu wynosi 729.144 zł 

brutto (siedemset dwadzieścia dziewięć złotych sto czterdzieści cztery złote). Miasto 

Piotrków Trybunalski obejmie 959,4 sztuk nowopowstałych udziałów w Towarzystwie 

Budownictwa Społecznego sp. z o.o. o wartości 760 zł każdy. Ponieważ udziały nie 

mogą być dzielone to liczba po przecinku przyjęta będzie do kapitału rezerwowego. 

  

 


