
 
UCHWAŁA NR 343/2016 

RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 
 

z dnia 15 grudnia 2016r. 
 

 
zmieniająca uchwałę Nr 297/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28  czerwca 2016r. 
w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej w Jastrowiu poprzez likwidację w celu utworzenia spółki prawa 
handlowego.  
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. f) i h) ustawy z dnia 8 marca 1990r.                           
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446, poz.1579), art.6 ust.1, art.22 ust.1 i art.23 
ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2016r. poz.573, poz.960, 
poz.1920)  oraz art.16 ust.1, 3, 5  i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  
(Dz.U. z 2016r. poz.1870) -  
 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 
 

§1. W uchwale Nr 297/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28  czerwca 
2016r. w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu poprzez likwidację w celu utworzenia spółki 
prawa handlowego – wprowadza się następujące zmiany: po §3 dodaje się §3a                          
w brzmieniu: 

 
„§3a. Wyraża się zgodę na wniesienie przez Gminę i Miasto Jastrowie na 

pokrycie kapitału zakładowego wkładu niepieniężnego w formie prawa własności 
nieruchomości położonej w Jastrowiu, stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr 
1597/21 o obszarze 0,4281ha  wpisanej w księdze wieczystej Kw nr P01Z/00051303/7 – 
zgodnie z wyceną sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego z dziedziny szacowania 
nieruchomości.   
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do uchwały Nr 343/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 grudnia 2016r. 
zmieniającej uchwałę Nr 297/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28  czerwca 2016r. 
w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej w Jastrowiu poprzez likwidację w celu utworzenia spółki prawa 
handlowego.  
 

 Rada Miejska w Jastrowiu w dniu 28 czerwca 2016r. podjęła uchwałę w sprawie 
przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
w Jastrowiu  przez likwidację w celu utworzenia spółki prawa handlowego.   

Zgodnie §3 ust.1 wymienionej uchwały - składniki mienia Zakładu stają się majątkiem 
Spółki i stanowią pokrycie kapitału. 

ZGM w Jastrowiu w celu wykonania swoich zadań wykorzystuje nieruchomość  
położoną w Jastrowiu stanowiącą zabudowaną działkę gruntu nr 1597/21 o obszarze 
0,4281ha. Działka ta zabudowana jest budynkiem biurowo-usługowym, budynkiem 
magazynowo-gospodarczym,  budynkiem usługowym i  budynkiem stolarni. Rzeczoznawca 
majątkowy z dziedziny szacowania nieruchomości mgr Natalia Kilian uprawnienia zawodowe 
nr 6190 wycenił wartość rynkową nieruchomości na kwotę 960.980,00zł (dziewięćset 
sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych).  

Celem uchwały jest określenie składników mienia Zakładu, które staną się majątkiem 
Spółki.  

Przekazanie prawa własności ww. nieruchomości na rzecz nowo tworzonego 
podmiotu umożliwi efektywne prowadzenie działalności gospodarczej.  
  

Mając powyższe na uwadze podjęcie przedkładanej uchwały znajduje pełne 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 


