
Projekt 

UCHWAŁA NR 	  
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia 	 2019 roku 

w sprawie wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego 
do Towarzystwa 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 (Dz. U. 2019.506 tj.) uchwala się, co następuje. 

§1 

Rada Miasta w Piotrkowie Trybunalskim wyraża zgodę  na wniesienie przez Miasto 

Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do spółki Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą  w Piotrkowie Trybunalskim Al. 3 Maja 31 

w wysokości 699 960,00 zł  (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć  tysięcy 

dziewięćset sześćdziesiąt zł  00/100) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału 

zakładowego. 

52 

W zamian za wniesiony wkład pieniężny, o którym mowa w 51 Miasto Piotrków Trybunalski 

obejmuje 921 nowych udziałów po 760,00 złotych każdy o łącznej wartości 699 960,00 zł  
(słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć  tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt zł  
00/100). 

53  
Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

54 

Uchwała wchodzi w Zycie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną  

odpowiedzialnością, wystąpiło o wniesienie przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu 

pieniężnego do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie 

Trybunalskim w kwocie 700 000,00 zł  (słownie: siedemset tysięcy zł  00/100). 

100 000, 00zł  (słownie: sto tysięcy zł  00/100) będzie przeznaczone na 

partycypację  Miasta w kosztach budowy dwóch lokali mieszkalnych przy 

ul. Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim, które będą  przeznaczone dla osób 

wskazanych przez Miasto. Pozostała kwota będzie przeznaczona na poprawę  kondycji 

finansowej spółki. 

W przypadku gdy Miasto Piotrków Trybunalski wniesie wkład pieniężny do 

spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, 

wymagane będzie równocześnie podjęcie uchwały Rady Miasta w sprawie objęcia 

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

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

ze zwiększeniem kapitału zakładowego. 

Ze względu na niepodzielność  udziałów zawnioskowano o wniesienie aportu 

pieniężnego w wysokości 699 960,00z1 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć  

tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt zł  00/100). Wysokość  aportu o wartości 699 960,00 

zł  stanowi zwiększenie o 921 udziały o wartości 760,00 zł  każdy. 
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Projekt 

UCHWAŁA NR 	  
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia 	 2019 roku 

w sprawie.  wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego 

do Towarzystwa 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 (Dz. U. 2019.506 tj.) uchwala się, co następuje. 

§1 

Rada Miasta w Piotrkowie Trybunalskim wyraża zgodę  na wniesienie przez Miasto 

Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do spółki Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą  w Piotrkowie Trybunalskim Al. 3 Maja 31 

w wysokości 699 960,00 zł  (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć  tysięcy 

dziewięćset sześćdziesiąt zł  00/100) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału 

zakładowego. 

§2 

W zamian za wniesiony wkład pieniężny, o którym mowa w §1 Miasto Piotrków Trybunalski 

obejmuje 921 nowych udziałów po 760,00 złotych każdy o łącznej wartości 699 960,00 z1 
(słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć  tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt zł  
00/100). 

§3  
Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

§4  
Uchwała wchodzi w Zycie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną  

odpowiedzialnością, wystąpiło o wniesienie przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu 

pieniężnego do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie 

Trybunalskim w kwocie 700 000,00 zł  (słownie: siedemset tysięcy zł  00/100). 

100 000, 00zł  (słownie: sto tysięcy zł  00/100) będzie przeznaczone na 

partycypację  Miasta w kosztach budowy dwóch lokali mieszkalnych przy 

ul. Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim, które będą  przeznaczone dla osób 

wskazanych przez Miasto. Pozostała kwota będzie przeznaczona na poprawę  kondycji 

finansowej spółki. 

W przypadku gdy Miasto Piotrków Trybunalski wniesie wkład pieniężny do 

spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, 

wymagane będzie równocześnie podjęcie uchwały Rady Miasta w sprawie objęcia 

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

Powyższe wynika z faktu, iż  wniesienie aportu pieniężnego do Spółki wiąże się  
ze zwiększeniem kapitału zakładowego. 

Ze względu na niepodzielność  udziałów zawnioskowano o wniesienie aportu 

pieniężnego w wysokości 699 960,00zł  (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć  
tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt zł  00/100). Wysokość  aportu o wartości 699 960.00 
zł  stanowi zwiększenie o 921 udziały o wartości 760,00 zł  każdy. 
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