
UCHWAŁA NR XXXVIII/246/2021 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

w sprawie opinii o celowości wniesienia oraz wyceny wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością ZGK Świebodzice z siedzibą w Świebodzicach przy ul. 

Strzegomskiej 30 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Opiniuje się pozytywnie zamiar wniesienia przez Burmistrza Miasta Świebodzice prawa 
własności rzeczowego majątku trwałego należącego do Gminy Świebodzice, obejmującego sto pięć 
pojemników do segregacji odpadów o łącznej wartości 67.207,20 zł, wymienionych w załączniku do 
niniejszej uchwały, jako wkład niepieniężny (aport) do spółki ZGK Świebodzice Sp. z o. o. z siedzibą 
w Świebodzicach (KRS nr 0000462601), na pokrycie nowo utworzonych udziałów w podwyższonym 
kapitale zakładowym tej spółki. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

 
 

Halina Mądra 
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Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/246/2021 

Rady Miejskiej w Świebodzicach 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

Zestawienie rzeczowego majątku trwałego należącego do Gminy Świebodzice, który zostanie 
wniesiony jako wkład niepieniężny (aport) do Spółki z o. o. ZGK Świebodzice z siedzibą  
w Świebodzicach przy ul. Strzegomskiej 30. 

Lp. 
Numer zadania 
inwestycyjnego Elementy podlegające przekazaniu 

Wartość  wg kosztów 
wytworzenia w zł 

1. 

GNZ.6232.21.2020 
 
 
 
 
 

Pięćdziesiąt pięć kontenerów do segregowania 
odpadów zakupionych w ramach zadania: "Zakup 
wraz z dostawą:  
- pięciu kontenerów typu „dzwon” o pojemności 
2,5-3,2 m3 na papier, 
- trzydziestu kontenerów o pojemności 1100 l 
w kolorze żółtym na plastik i metal, 
- dziesięciu kontenerów o pojemności 1100 l 
w kolorze zielonym na szkło, 
- dziesięciu kontenerów o pojemności 1100 l 
w kolorze niebieskim na papier." 

39.606,00 zł 
 

2. GNZ.6232.22.2020 Pięćdziesiąt kontenerów do segregowania 
odpadów zakupionych w ramach zadania: "Zakup 
wraz z dostawą:  
- dwudziestu kontenerów o pojemności 1100 l 
w kolorze żółtym na plastik i metal, 
- piętnastu kontenerów o pojemności 1100 l 
w kolorze zielonym na szkło, 
- piętnastu kontenerów o pojemności 1100 l 
w kolorze niebieskim na papier." 27.601,20 zł 

  
RAZEM 

67.207,20 zł 
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Uzasadnienie

Burmistrz Miasta Świebodzice uznając za celowe przekazanie stu pięciu kontenerów do segregacji
odpadów do ZGK Świebodzice Sp. z o. o. z siedzibą w Świebodzicach przy ul. Strzegomskiej 30, na
podstawie §1 pkt 2 uchwały nr XXII/124/07 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez
Burmistrza Miasta Świebodzice (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2008 r. nr 12 poz. 206), zwrócił się do Rady
Miejskiej w Świebodzicach o wyrażenie opinii w zakresie celowości zamierzenia oraz wyceny
wnoszonego mienia.

Zakupione przez Gminę Świebodzice kontenery, wymienione w załączniku do Uchwały powinny
stanowić własność zarządzaną przez ZGK Świebodzice Sp. z o. o. z siedzibą w Świebodzicach przy
ul. Strzegomskiej 30, której podstawowym celem i przedmiotem działania jest wykonywanie zadań
o charakterze użyteczności publicznej na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712 z późn. zm.). Wskazana kwota stanowi
wartość księgową wnoszonego mienia.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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