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Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR 007. ... .2016
RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów przez Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszkówna
podwyższony kapitał zakładowy Spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe”
sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), uchwala się co następuje:
§ 1. Na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w
Kaliszu sp. z o. o. w zamian za obejmowane udziały, wnosi się wkład niepieniężny (aport) w postaci
infrastruktury służącej oświetleniu ulicznemu i drogowemu, stanowiącej odrębny od gruntu
przed+miot własności, wybudowanej własnym staraniem i na koszt Gminy i Miasta Tuliszków, w
ciągach oświetleniowych usytuowanych w następujących miejscowościach:
1. Sarbicko, nr stacji 60617 i 60618
2. Grzymiszew, ul. Lipowa, nr stacji 60018 o łącznej wartości początkowej brutto 20.504,73 zł
(słownie złotych: dwadzieścia tysięcy pięćset cztery złote 73/100).
§ 2. Na zasadach określonych w Umowie Spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe”
sp. z o.o., Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków jest uprawniony do obejmowania kolejnych
udziałów w kapitale zakładowym Spółki, które zostaną pokryte wkładem pieniężnym
lub niepieniężnym w postaci wybudowanej na terenie administracyjnym gminy i miasta Tuliszków
infrastruktury służącej oświetleniu ulicznemu i drogowemu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Tuliszków.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tuliszkowie
Tomasz Maćkowski
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr 0007….2016
Rady Miejskiej w Tuliszkowie
z dnia … czerwca 2016 r.
Zgodnie z wnioskiem sołectw: Sarbicko i Grzymiszew w ramach środków pochodzących
funduszu sołeckiego na rok 2015 w zakresie oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy
Tuliszków wykonane zostały oświetlenia polegające na montażu 7 opraw oświetleniowych w
Sarbicku (stacja 60617 - obwód 2, słupy nr 1/7/7, 1/7/5 oraz stacja
60618 - obwód 1, słupy nr 2/1, 2/3,2/5, 2/7, 2/9) oraz w Grzymiszewie, przy ul. Lipowej
zamontowano 2 oprawy oświetlenia ulicznegostacja 60018 - słupy nr 2/7, 2/8).
Z uwagi na fakt, że dotychczasowe oświetlenie uliczne zostało przekazane aportem
do spółki pod nazwą „Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu, sp. z o. o.”,
która o firma obsługuje Gminę Tuliszków w zakresie oświetlenia ulic, konserwacji
i eksploatacji urządzeń oświetleniowych, przekazanie nowo wybudowanych punktów
oświetleniowych tej spółcejest uzasadnione.
Przekazanie wiąże się z podwyższeniem kapitału spółki i podwyższeniem udziałów
Gminy i Miasta Tuliszków o dokonany aport.
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