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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 
2.425.000 zł (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych), 
w związku z realizacją zadania pn. „Budowa budynku wielorodzinnego 
mieszkalno-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i przyłączami na 
działkach nr ew.: 262/2 i 263 przy ulicy Składowej 6 w Krośnie (obręb 003 
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 2.425.000 zł - w związku z planowaną realizacją przez Spółkę zadania pn. 
„Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego wraz z infrastrukturą 
techniczną i przyłączami na działkach nr ew.: 262/2 i 263 przy ulicy Składowej 6 w Krośnie 
(obręb 003 Przemysłowa)”. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie dla tego zadania z 
Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 3.069.000 zł (która  
uwzględnia 25% kosztów inwestycji oraz koszty przekazanych na ten cel nieruchomości 
gruntowych). Warunkiem przekazania wkładów do Spółki na koszty realizacji inwestycji (tj. 
2.425.000 zł) jest uzyskanie dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK.  
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