
projekt
UCHWALA NR..................................

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 
z dnia.........................................

w sprawie: wniesienia przez Miasto Piotrkow Trybunalski wkfadu pieni^znego 
do Piotrkowskich Wodociqgow i Kanalizacja 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 samorz^dzie 
gminnym (Dz. U. 2019.506,1309,1696, 1815) uchwala si§, co nast^puje.

§1

Rada Miasta w Piotrkowie Trybunalskim wyraza zgod$ na wniesienie przez Miasto 
Piotrkow Trybunalski wktadu pieni^znego do spotki Piotrkowskie Wodoci^gi 
i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibq w Piotrkowie Trybunalskim ul. Przemystowa 4 
w wysokosci 2.132.000,00 zt (stownie ztotych: dwa miliony sto trzydziesci dwa tysiqce 
00/100) z przeznaczeniem na podwyzszenie kapitatu zaktadowego.

§2

W zamian za wniesiony wktad pieni^zny, o ktorym mowa w §1 Miasto Piotrkow 
Trybunalski obejmuje 2132 nowych udziatow po 1 000,00 ztotych (stownie ztotych: 
jeden tysi^c 00/100) kazdy o t^cznej wartosci 2.132.000,00 zt (stownie ztotych: dwa 
miliony sto trzydziesci dwa tysi^ce 00/100).

§3
Wykonanie uchwaty powierza si§ Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§4
Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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Uzasadnienie

do projektu Uchwaty Nr.......................
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia...............................

w sprawie: wniesienia przez Miasto Piotrkow Trybunalski wktadu pieni^znego do 
Piotrkowskich Wodoci^gow i Kanalizacja Sp. z o.o. 

w Piotrkowie Trybunalskim

Piotrkowskie Wodoci^gi i Kanalizacja Sp. z o. o. wyst^pity z wnioskiem 

o wniesienie przez Miasto Piotrkow Trybunalski wktadu pieni^znego do spotki 

Piotrkowskie Wodoci^gi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim w kwocie 

2 132 000,00 z! (stownie: dwa miliony sto trzydziesci dwa tysi^ce ztotych 00/100), jako 

rekompensat^ za II kwartat 2019 r.. W uzasadnieniu podano, ze w obowi^zuj^cej taryfie 

nie uwzgl^dniono wzrostu czynszu dzierzawnego, a to spowodowato straty 

w dziatalnosci spotki. Aby zapewnic ptynnosc finansow^, spotka wystqpita 

o dokapitalizowanie.

Wniesienie wktadu pieni^znego do Spotki wi^ze si^ ze zwi^kszeniem kapitatu

zaktadowego.
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska wnioskuje o wniesienie 

wktadu pieni^znego w wysokosci 2 132 000,00 zt (stownie: dwa miliony sto trzydziesci 

dwa tysi^ce z\ 00/100). Wysokosc wktadu o wartosci 2 132 000,00 z\ stanowi 

zwi^kszenie o 2 132 udziaty o wartosci 1 000,00 z\ kazdy.
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