
UCHWAŁA Nr 52 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 30 stycznia 2019 roku 

w sprawie zmiany uchwały nr 137 Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 

2015 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie 

zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na 

budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej 

w Koninie I etap” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka 

z o.o. z siedzibą w Koninie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) - Rada Miasta Konina 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W Uchwale Nr 137 Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wniesienia 

wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie 

wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej 

w Koninie I etap” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą 

w Koninie, zmienia się zapis § 1 i nadaje mu się następujące brzmienie: 

„Wnosi się do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą 

w Koninie środki Miasta Konin w wysokości 195.137,92 zł, na realizację zadania 

inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na 

budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej w Koninie I etap” w formie 

wkładu pieniężnego, celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 

25 udziałów po 7747 zł każdy. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Wiesław Steinke 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 52 

Rady Miasta Konina 

z dnia 30 stycznia 2019 roku 

w sprawie zmiany uchwały nr 137 Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 

2015 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie 

zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na 

budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej 

w Koninie I etap” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka 

z o.o. z siedzibą w Koninie. 

 

W pierwotnej uchwale planowany koszt budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu 

w rejonie ul. Gajowej I etap wynosił 1.000.000,00 zł z czego 20% udział Miasta 

200.000,00 zł netto. 

Po zakończeniu i rozliczeniu zadania ostateczny koszt budowy wynosi 975.689,60 zł netto, 

z czego 20% udział Miasta wynosi 195.137,92 zł netto.  

Podjęcie Uchwały Rady Miasta Konina w sprawie uaktualnienia wysokości wkładu 

pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą 

w Koninie, porządkuje właściwy rozdział nakładów finansowych, poniesionych przy 

realizacji przedmiotowego zadania przez Miasto i Przedsiębiorstwo. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Wiesław Steinke 
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