ZARZĄDZENIE NR 17/2018
BURMISTRZA ŚREMU
z dnia 1 lutego 2018 r.
w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki Śremskie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w postaci
nieruchomości zabudowanej położonej w Śremie przy ul. Jana
Kochanowskiego
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232)
i art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia
21 sierpnia
1997 r.
o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 i poz. 50) oraz § 2 uchwały
Rady Miejskiej w Śremie z dnia 12 grudnia 2003 r. Nr 153/XVIII/03
w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez
Burmistrza Śremu zmienionej uchwałą nr 300/XXXV/09 z dnia 26 marca
2009 r. Rady Miejskiej w Śremie (t.j. Dz.Urz. Woj. Wielk. z 2012 r.
poz. 1635), zarządzam co następuje:
§ 1. Gmina Śrem wniesie do spółki Śremskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego sp. zo.o. z siedzibą w Śremie wkład niepieniężny w postaci
nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Jana Kochanowskiego
zabudowanej budynkami garażowymi, stanowiącej działki oznaczone
ewidencyjnymi numerami od 1998/4 do 1998/14 oraz 1998/19 o łącznej
powierzchni 0,0275 ha, zapisanej w księdze wieczystej Kw. nr
PO1M/00014321/8.
§ 2. Wartość wkładu opisanego w § 1 wynosi 104.399,00 zł (słownie: sto
cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).
§ 3. W zamian za opisany w § 1 wkład niepieniężny Gmina Śrem obejmie
udziały o podwyższonej wartości nominalnej z kwoty 8.259,78 zł (osiem
tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt osiem groszy)
do kwoty 8.364,17 zł (osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote
siedemnaście groszy). Kapitał zakładowy spółki wynoszący po podwyższeniu
8.364.179 zł (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sto
siedemdziesiąt dziewięć złotych) dzieli się na 1000 (tysiąc) udziałów.
§ 4. Koszty aktu notarialnego poniesie ww. spółka.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Pionu Skarbu
Gminy.
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§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Śremu
Adam Lewandowski
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