
UCHWAŁA NR 508 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 11 marca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy 

Mieszkaniowej „KZN - Zachodni” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9, lit. f i g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378) – Rada Miasta Konina 

uchwala, co następuje:  

§ 1.  

1. Wyraża się zgodę na utworzenie przez Miasto Konin spółki pod firmą Społeczna 

Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN - Zachodni” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”, której udziałowcem będzie także 

Krajowy Zasób Nieruchomości na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 

2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2020 r. poz. 1100 i 2127 oraz 

Dz. U. z 2021 r. poz. 11). 

2. Podstawowym celem gospodarczym Spółki jest budowanie domów mieszkalnych 

oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa 

mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 11). 

§ 2.  

Miasto Konin obejmie 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 

po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) za każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej 

3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) i pokryje je w całości wkładem pieniężnym, 

pochodzącym ze wsparcia jakie Miasto Konin otrzyma ze środków Rządowego 

Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w celu objęcia udziałów w Spółce. 

§ 3.  

1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

2. Prezydent Miasta Konina dokona wszelkich czynności prawnych związanych 

z przeprowadzeniem operacji finansowej i objęcia udziałów w Spółce. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/Tadeusz Wojdyński 
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