
Uchwała nr XXXIX/445/2005
Rady Gminy Świdnica

z dnia 30 czerwca 2005 r.

Projekt 
 

   Uchwała nr ……………. 
Rady Gminy  Świdnica 

                                             z dnia ……………. 
 
 

w sprawie  celowości wniesienia przez Gminę Świdnica aportem do Świdnickiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wybudowanych sieci 

wodociągowych w postaci środków trwałych . 
 
 
 
 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z  uchwałą  
nr XXXVI/424/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie określenia 
zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji spółek handlowych przez Wójta Gminy Świdnica  
uchwala się, co następuje: 
 
 
§ 1. Rada Gminy Świdnica potwierdza celowość  wniesienia przez Gminę Świdnica  
       aportem do Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
       wybudowanych sieci wodociągowych w postaci  środków  trwałych  o  wartości  
       1.034.192,32  zł  w   skład,   których  wchodzą :  „Sieć  wodociągowa   dla   wsi  
       Stachowice wraz  ze zbiornikiem i hydrofornią”, „Sieć  wodociągowa   dla   wsi    
       Bystrzyca Górna – etap I wraz z  pompownią  wody i zbiornikiem wody pitnej”,  
       w zamian za objęcie nowych udziałów w Spółce.   
    
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Malisz



Uzasadnienie 
do uchwały nr XXXIX/445/2005

Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie  wniesienia przez Gminę Świdnica aportem do Świdnickiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji wybudowanych sieci wodociągowych w postaci środków trwałych.

              Uchwała niniejsza została przygotowana w związku z posiadaniem przez gminę
wybudowanych sieci wodociągowych w postaci środków trwałych, które zgodnie z umową
spółki Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Wspólnicy mogą wnosić w
formie aportu rzeczowego w zamian za objęcie nowych udziałów w Spółce.  W związku z
powyższym Gmina przygotowała do wniesienia aportem następujących środków trwałych :
„Sieć  wodociągowa   dla   wsi  Stachowice   wraz   ze  zbiornikiem  i  hydrofornią”,  „Sieć
wodociągowa   dla   wsi   Bystrzyca  Górna  –  etap I   wraz  z  pompownią   wody
i zbiornikiem wody pitnej”

Projekt nie budzi zastrzeżeń: Katarzyna Kwiatkowska

Projekt uchwały został rozpatrzony przez
Komisję Gospodarki Komunalnej
na posiedzeniu w dniu 28.06.2005
Komisja wydała opinię pozytywną

Sporządził: Jarosław Socha


