ZARZĄDZENIE Nr 3600/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie: wniesienia do Spółki „Wodociągi Płockie” Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
z
siedzibą
w
Płocku
wkładu
niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności środków trwałych z
przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579, poz. 1948, Dz. U. z 2017
r. poz. 730, poz. 935) w związku z uchwałą Nr 540/XXXI/2017 Rady Miasta Płocka z dnia
25 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania
udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 4539)
zarządzam, co następuje:
§1
1. Wnosi się do Spółki „Wodociągi Płockie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Płocku wkład niepieniężny (aport) w postaci prawa własności środków trwałych
stanowiących własność Gminy – Miasto Płock – wskazanych w załączniku do niniejszego
zarządzenia.
2. Wkład niepieniężny (aport), o którym mowa w ust. 1 przeznacza się na podwyższenie
kapitału zakładowego Spółki o wartość według załącznika do niniejszego zarządzenia,
równą kwocie 967.200,00 zł (dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych).
3. W zamian za przekazany Spółce wkład niepieniężny (aport), o którym mowa w ust. 1
Gmina – Miasto Płock obejmie proporcjonalną do wartości aportu ilość nowych i równych
udziałów, o wartości nominalnej 1000,00 zł każdy, tj. 967 udziałów o wartości nominalnej
1000,00 zł każdy.
4. Niepodzielną różnicę pomiędzy wartością wkładu niepieniężnego (aportu), o którym
mowa w ust. 1 a wartością nominalną objętych w zamian udziałów, to jest kwotę w
wysokości 200,00 zł (dwieście złotych) przekazać na kapitał zapasowy Spółki.
§2
Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Płocka
/-/Andrzej Nowakowski

Załącznik do Zarządzenia Nr 3600/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 września 2017 roku
ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH – ELEMENTY SIECI INSTALACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ

L.P.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Nazwa – charakterystyka środka trwałego

Numer inwentarzowy

Wartość rynkowa wg operatu
szacunkowego (zł)

1.

Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z
brakującą infrastrukturą

Kanalizacja sanitarna w ul. Otolińskiej kanał z rur
polipropylenu o średnicy 200 mm- 1002,9 mb,
kanał z rur polipropylenu o średnicy 160 mm –
376,6 mb, studnie rewizyjne o średnicy 1200 mm
– 38 szt., studnie rewizyjne o średnicy 1000 mm –
1 szt.

0023399

967 200,00

Łączna wartość zadania
netto

967 200,00

