
Projekt 

UCHWAŁA NR 	  
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia 	  

w sprawie: utworzenia przez Miasto Piotrków Trybunalski Spółki 
z ograniczoną  odpowiedzialnością  po nazwą  „Elektrociepłownia Piotrków 

Trybunalski" 

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. 2019.506 t.j.) w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce komunalnej (Dz. U. 2019.712) uchwala się, co następuje: 

§1 

Rada Miasta w Piotrkowie Trybunalskim wyraka zgodę  na utworzenie przez Miasto Piotrków 
Trybunalski Spółki z ograniczoną  odpowiedzialnością  pod firmą  „Elektrociepłownia Piotrków 
Trybunalski Sp. z o.o." z siedzibą  w Piotrkowie Trybunalskim. 

§2 
Przedmiotem działalności „Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski Sp. z o.o." będzie 
wykonywanie zadań  z zakresu gospodarki komunalnej m.in.: produkcja i dystrybucja ciepła, 
produkcja energii elektrycznej, inwestycje w zakresie modernizacji i rozbudowy systemu 
ciepłowniczego. 

53  
Miasto wniesie do nowo powstałej Spółki wkład niepieniężny o wartości 35 931 639,45 
zł  (słownie: trzydzieści pięć  milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset 
trzydzieści dziewięć  złotych 45/100) w postaci majątku ciepłowniczego. 
Miasto wniesie do Spółki wkład pieniężny w wysokości 11 996 360,55 zł  (słownie: 
jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć  tysięcy trzysta sześćdziesiąt 
złotych 55/100) 
Miasto Piotrków Trybunalski obejmie w kapitale zakładowym Spółki udziały w liczbie 
47 928 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) po 1000 zł  każdy. 
Kapitał  zakładowy „Piotrkowskiej Elektrociepłowni Sp. z o. o." wyniesie 47 928 000,00zł  
(słownie czterdzieści siedem milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych 
00/100) i zostanie w całości pokryty przez Miasto Piotrków Trybunalski. 

§4 

Szczegółowe zasady oraz zakres działania spółki zostaną  ustalone w umowie Spółki. 

55  

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

56  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

WCEPREZY 	W.[ASTA 
RADCA PRAWNY 	Piotrko 	aunalskiego 

Ada Karzewnik 



UZASADNIENIE 

Wobec konieczności przystąpienia do modernizacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie 
Trybunalskim i pozyskania na ten cel środków finansowych proponuje się  utworzenie nowej 
spółki będącej w 100% własnością  Miasta. 

W tym celu nowa Spółka zostanie wyposażona w majątek ciepłowniczy będący własnością  
Miasta, obecnie dzierżawiony przez spółkę  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 
w której Miasto posiada 33% udziałów. 

Wartość  majątku ciepłowniczego według wyceny wynosi 35 931 639,45 zł  (słownie: trzydzieści 
pięć  milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć  złotych 
45/100), który będzie stanowił  wkład niepieniężny (aport), ponadto Miasto wniesie wkład 
pieniężny w wysokości 11 996 360,55 zł  (słownie: jedenaście milionów dziewięćset 
dziewięćdziesiąt sześć  tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 55/100). W zamian Miasto obejmie 
47 928 udziałów po 1000 zł  każdy. 

Wkład pieniężny umożliwi nowo powstałej Spółce bieżące funkcjonowanie w szczególności 
zakup wymaganej prawem rezerwy paliwa na potrzeby ogrzania Miasta. 

Spółka przejmie obecnie zatrudnionych w MZGK Sp. z o.o. pracowników, oraz bazę  klientów 
MZGK Sp. z o.o. 

Wyposażenie spółki w majątek trwały i środki pieniężne umożliwi ubieganie się  Spółce o środki 
pieniężne niezbędne na modernizację  systemu z różnych dostępnych źródeł  bez angażowania 
budżetu Miasta. 
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