
PROJEKT
UCHWALA NR...................

RADY Ml ASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 
z dnia roku

w sprawie obj$cia przez Miasto Piotrkow Trybunalski udziatow w kapitale 
zakiadowym Elektrocieptowni Piotrkow Trybunalski 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. 2020.713) uchwala si$, co nast^puje:

§1

Wyraza si^ zgod§ na obj^cie przez Miasto Piotrkow Trybunalski 192 sztuk 
nowoutworzonych udziatow w kapitale zaktadowym Elektrocieptowni Piotrkow 
Trybunalski Sp. z o.o., z siedzib^ przy ul. Rolniczej 75, 97-300 Piotrkow Trybunalski 
po 1.000,00 z\ kazdy, z tytutu wniesienia wktadu niepieni^znego (aportu) w postaci 
nieruchomosci potozonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej 73a, 
oznaczonej wewidencji gruntow obr§b 14 jako dziatka numer 234 o powierzchni 
0,3459 ha - stanowi^cych wtasnosc Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o wartosci 
192.000,00 zt (stownie ztotych: sto dziewi^cdziesi^t dwa tysi^ce ztotych 00/100).

§2

Wykonanie uchwaty powierza si§ Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§3
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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UZASADNIENIE

W dniu 19 czerwca 2020 r. wplyn^t wniosek Spotki Elektrocieptownia Piotrkow 
Trybunalski Spolka z ograniczon^ odpowiedzialnosci^ o przekazanie aportem 
nieruchomosci potozonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej 73a, 
oznaczonej w ewidencji gruntow obr§b 14 jako dziatka numer 234 o powierzchni 
0,3459 ha.

Referat Gospodarki Nieruchomosci przygotowaf projekt uchwaty o wniesienie 
wktedu niepieni^znego (aportu) do Spotki Elektrocieptownia Piotrkow Tryb. Sp. z o.o., 
w formie aportu nieruchomosci oszacowanej przez rzeczoznawc§ maj^tkowego na 
kwot§ 192.000,00 z\ (stownie ztotych: sto dziewi^cdziesi^t dwa tysiatce ztotych 00/100).

W przypadku, gdy Miasto Piotrkow Trybunalski wniesie aport do Spotki 
Elektrocieptownia Piotrkow Tryb. Sp. z o.o., wymagane jest rownoczesne podj^cie 
uchwaty Rady Miasta w sprawie obj^cia udziatow w zawi^zku ze zwi^kszeniem 
kapitatu zaktadowego.

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska wnioskuje o podj^cie 
przez Rad$ Miasta uchwaty w sprawie obj$cia przez Miasto Piotrkow Trybunalski 
192 sztuk nowoutworzonych udziatow w kapitale zakladowym Spotki 
Elektrocieptownia Piotrkow Tryb. Sp. z o.o., w Piotrkowie Trybunalskim po 1.000,00 
zt kazdy.
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