
 

UCHWAŁA NR 432 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 28 października 2020 r. 

w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Miejskiego 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Koninie. 

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

gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 13 ust. 1, w związku z art. 37  ust. 2 pkt 7 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 65 ze zmianami) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Wyraża zgodę na wniesienie przez Miasto Konin do Miejskiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie wkładu 

niepieniężnego /aportu/ w postaci niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej 

własność Miasta Konina, położonej w Koninie obręb Morzysław, oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków jako działki: 499 o pow. 0,0034ha, 500 o pow. 0,0033 ha, 501 o pow. 

0,0033 ha, 502 o pow. 0,0033 ha, 503 o pow. 0,0033 ha, 504 o pow. 0,0033 ha, 

505 o pow. 0,0033 ha, 506 o pow. 0,0033 ha, 507 o pow. 0,0033 ha, 508 o pow. 0,0033 

ha, 509 o pow. 0,0035 ha, o wartości 43 920,00 zł. celem podniesienia kapitału 

zakładowego i nabycia udziałów. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 



 

Załącznik do uchwały Nr 432 

Rady Miasta Konina 

z dnia 28 października 2020 r. 

 

 



 

UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 432 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 28 października 2020 r. 

w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Miejskiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie. 

Z wnioskiem o przekazanie nieruchomości wymienionej w § 1 uchwały zwróciło się Miejskie 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

w Koninie. Nieruchomości objęte niniejszą uchwałą znajdują się przy ul. Działkowej, 

w sąsiedztwie kompleksu garażowego, wybudowanego przez Spółkę, i terenu 

przeznaczonego pod garaże. Przekazanie nieruchomości Spółce pozwoli na kontynuację 

budowy boksów garażowych na działkach własnych jak i przekazanych. Efektem realizacji 

tego projektu będzie poprawa jakości życia mieszkańców, zaspokojenie ich potrzeb. 

W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest słuszne i zasadne. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 


	UCHWAŁA NR 432 RADY MIASTA KONINA z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie.
	§ 1.
	§ 2.
	§ 3.

	/-/ Tadeusz Wojdyński
	UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 432 RADY MIASTA KONINA z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie.
	Przewodniczący
	Rady Miasta Konina
	/-/ Tadeusz Wojdyński

