
UCHWAŁA NR 719 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 30 marca 2022 roku 

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 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559),  art. 13 ust. 1,  w związku  z art. 37 ust. 2 pkt 7 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1899 ze zm.) - 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 Przydziałki, oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków jako działka 1903 o pow. 0,4670 ha 

o wartości 931 620,00 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 

 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 719 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 30 marca 2022 roku 

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. 

Na przedmiotowej nieruchomości Spółka zrealizuje inwestycję pod nazwą „Budowa 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce 1903, obręb Przydziałki w Koninie”. 

Realizacja wyżej wymienionego przedsięwzięcia przyczyni się do istotnego 

zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych obywateli Miasta Konina, zwiększenia liczby 

mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub realizowanych 

w ramach budownictwa czynszowego i jest zgodne z zasadami prawidłowej 

gospodarki. 

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

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 
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