UCHWAŁA NR LIII/334/2018
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Lądek-Zdrój wkładu niepieniężnego (aportu) do
Lądeckich Usług Komunalnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Lądku-Zdroju
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. ,
poz. 1875 ze zm.) oraz art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 827 t.j.) Rada Miejska Lądka-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na wniesienie do spółki pod nazwą: Lądeckie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Lądku-Zdroju, wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci mienia komunalnego
stanowiącego własność Gminy Lądek-Zdrój o wartości 106 800,00 zł, określonego w załączniku do niniejszej
uchwały jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz objęcie w zamian za aport udziałów w podwyższonym
kapitale zakładowym Lądeckich Usług Komunalnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
§ 2. W zamian za wkład niepieniężny (aport) przekazany do Lądeckich Usług Komunalnych Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lądku-Zdroju, Gmina Lądek-Zdrój obejmie 1068 nowych
udziałów o wartości 100,00 złote każdy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Jan Zawadzki
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Załącznik do uchwały Nr LIII/334/2018
Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 31 stycznia 2018 r.

LP Pt

Nazwa

Środki trwałe
Wartość
Inwentarzowa

1 363 Zgrzewarka doczołowa
Kosiarka bijakowa tylno-boczna
2 375
AGL 145
Kosiarka samojezdna
3 376
OM95/16KH
Kosiarka samojezdna OM4 377
9216KM
5 456 Serwer Dell Power Edge
6 457 Mini koparka JCB
7 459 Przyczepa Bolton
Razem

Wartość
Umorzenia

8 760,00 zł

3 810,60 zł

6 413,82 zł

1 616,22 zł

8 536,59 zł

2 181,06 zł

7 317,07 zł

682,96 zł

16 480,68 zł
64 000,00 zł
3 658,54 zł
115 166,70 zł

0 zł
0 zł
0 zł
8 290,84 zł

Wartość inwentarzowa – Wartość umorzenia ≈ 106 800,00 zł tj. wartość mienia
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał
w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących określenia zasad
wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta.
Uchwałą Nr XLIV/282/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r. Rada Miejska Lądka-Zdroju wstępnie wyraziła wolę
utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Lądeckie Usługi Komunalne sp. z o.o. z
siedzibą w Lądku-Zdroju. Następnie dnia 25 września 2017 r. podjęto uchwałę Nr XLVI/292/2017 w sprawie
likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Budynków Komunalnych w celu
zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka powstała w wyniku przekształcenia wstępuje we
wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością samorządowego zakładu budżetowego. Zgodnie z
zapisami w/w uchwały oraz art. 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017 r.,
poz.827 t.j.) składniki mienia zlikwidowanego samorządowego zakładu budżetowego przekształconego
w spółkę stają się majątkiem spółki.
Składniki majątkowe oraz ich wartości zostały wymienione w załączniku do uchwały. Służyły one do
realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej wykonywanych przez Zarząd Budynków Komunalnych.
Spółka powstała w wyniku przekształcenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością
wcześniej funkcjonującego samorządowego zakładu budżetowego. Mając na uwadze powyższe, przedmiotowy
aport jest niezbędny do wykonywania zadań przez Spółkę, gdyż stanowi on podstawę jej wyposażenia w
narzędzia do realizacji powyższych zadań.
W związku z powyższym podjęcie uchwały należy uznać za celowe i w pełni uzasadnione.

Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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