
UCHWAŁA NR LVII/493/18
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie dokonania zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Staszowie nr L/442/17 z dnia 
20 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego 
jednoosobowej Spółki Gminy Staszów pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o.o. w Staszowie, w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego 
w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2017 roku poz.1875 z późn.zm.1)) oraz art.13 ust.1 i art.37 ust.2 pkt 7 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku poz.121 
z późn.zm.2)) - Rada Miejska w Staszowie uchwala co następuje: 

§ 1. 

W § 3 uchwały Rady Miejskiej w Staszowie nr L/442/17 z dnia 20 października 2017 roku w sprawie 
wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego jednoosobowej Spółki Gminy Staszów pod nazwą 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o.o. w Staszowie, w drodze 
wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej, dokonuje się 
zmiany kwoty podatku VAT i wykreśla się kwotę "186.070,00 (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy 
siedemdziesiąt)" złotych, w miejsce której wpisuje się kwotę "186.169,36 (słownie: sto osiemdziesiąt sześć 
tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć 36/100)" złotych. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Dominik Rożek

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 roku poz.2232; Dz.U. z 2018 roku poz.130 
2) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz.50
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Uzasadnienie do Uchwały Nr LVII/493/18

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 27 lutego 2018 r.

W związku z faktem, iż w uchwale Rady Miejskiej w Staszowie nr L/442/17 z dnia 20 października 
2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego jednoosobowej Spółki Gminy 
Staszów pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o.o. 
w Staszowie, w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości 
gruntowej, niewłaściwie określono kwotę podatku VAT, niezbędne jest dokonanie zmiany w uchwale 
i wpisanie właściwej kwoty tj. 186.169,36 złotych 
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