
Projekt 
 
z dnia  19 maja 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KROSNA 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładów do spółki 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo 

Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Krośnie 

Na podstawie art. 18  ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713, zm. Dz.U. z 2020 r., 
poz.1378) 

uchwala się, co następuje: 
§ 1. 1. Wyraża się zgodę, aby wkładem na podwyższenie kapitału 

zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo 
Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Krośnie był wkład pieniężny w wysokości 
1.690.000 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), 
w związku z realizacją zadania pn. „Budowa zespołu trzech budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych (w tym dwa budynki z usługami w parterze – 
budynek 1B i 1C) wraz z infrastrukturą techniczną (parkingi, plac gospodarczy 
z wiatą śmietnikową, przyłącza: kanalizacji sanitarnej, wodociągowy, 
kanalizacji deszczowej, ciepłociąg, kabel oświetleniowy) na działkach  o nr 
ewid. 421/1 i 421/2 przy ul.Składowej  w Krośnie (obręb Przemysłowa)”.   

2. Wyraża się zgodę na objęcie przez Gminę Miasto Krosno nowych 
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie 
do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie 
wkładów do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo 
Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Krośnie  

   
Proponuje się wyrażenie zgody na wniesienie wkładów do spółki Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Krośnie w 
wysokości 1.690.000 zł – na realizację przez Spółkę zadania pn. „Budowa zespołu trzech 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych (w tym dwa budynki z usługami w parterze – 
budynek 1B i 1C) wraz z infrastrukturą techniczną (parkingi, plac gospodarczy z wiatą 
śmietnikową, przyłącza: kanalizacji sanitarnej, wodociągowy, kanalizacji deszczowej, 
ciepłociąg, kabel oświetleniowy) na działkach  o nr ewid. 421/1 i 421/2 przy ul.Składowej  
w Krośnie (obręb Przemysłowa). Na realizację tej inwestycji Miasto uzyskało 
dofinansowanie w tej wysokości z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D0E0A097-D49C-4139-BA95-3C32851E9909. Projekt Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2

	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Załącznik 1

