ZARZĄDZENIE NR 143.2022
BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA
z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie wniesienia na rzecz Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
w Złotowie prawa własności nieruchomości jako wkładu niepieniężnego (aportu) z przeznaczeniem na
podwyższenie kapitału zakładowego
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2022 r. poz.559 ze zm.), art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), § 4 uchwały nr Nr XXVIII/201/06 Rady
Miejskiej w Złotowie z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi własność Gminy Miasto Złotów (t.j. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 271 ze
zmianą w 2017 r. poz. 4677 ) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się wnieść, należące do Gminy Miasto Złotów, jako wkład niepieniężny (aport) do spółki
Złotowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Złotowie,
następujące prawo własności nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Złotów, w obrębie
0089, oznaczonych jako działki o numerze ewidencyjnym:
1) nr 98/17 (ujawniona w księdze wieczystej PO1Z/00000137/0) o powierzchni 0,0441 ha oraz
2) nr 99/20, 99/22, 116/1, 119/1 (ujawnione w księdze wieczystej PO1Z/00020176/1) o łącznej powierzchni
0,3785 ha, których wartość wyceniono na łączną kwotę 1.785.316 zł.
2. Wnoszony wkład niepieniężny (aport), o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na podwyższenie
kapitału zakładowego Spółki, o wartość w kwocie 1.785.316 zł wynikającą z wyceny nieruchomości,
sporządzonej 16 maja 2022 r. przez rzeczoznawcę majątkowego Józefa Ryszarda Hryniewickiego uprawnienia nr 871.
3. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z dotychczasowej kwoty 2.542.890 zł do kwoty 4.328.206 zł tj.
o kwotę 1.785.316 zł, poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych 210 udziałów z kwoty
12.109 zł na wartość 20.610 zł.
4. Niepodzielną kwotę podwyższonego kapitału zakładowego Spółki w wysokości 106 zł przekazuje się na
kapitał zapasowy Spółki.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zarządowi Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Spółka z o.o. w Złotowie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Złotowa
Adam Pulit

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D3406B98-915A-453F-AF03-404A89B83FDA. Przyjęty

Strona 1

