
 
 

UCHWAŁA Nr XLVII/550/2014 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE  

z dnia 11 września 2014 r. 

 
w sprawie wyraŜenia zgody na wniesienie przez Gminę Borne Sulinowo aportu środków 
trwałych do spółki pod nazwą „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością” w Bornem Sulinowie. 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g i h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) 
Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 
 
 § 1. WyraŜa się zgodę na wniesienie do spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bornem Sulinowie, wkładu 
niepienięŜnego (aportu) o wartości 230 000,00 zł (dwieście trzydzieści tysięcy złotych 
00/100) w postaci składników majątkowych stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo, 
wskazanych w załączniku do niniejszej uchwały. 
 
   § 2. WyraŜa się zgodę na podwyŜszenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych spółki z o.o. w Bornem Sulinowie  poprzez utworzenie 460 udziałów  
o wartości 500 zł kaŜdy.  
         
 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 
 
 § 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 



Załącznik do uchwały Nr XLVII/550/2014 
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 
z dnia 11 września 2014 r. 

 
 

Zestawienie aportu (wkładu niepienięŜnego) 
 

środków trwałych do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 
Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie 

 
 
Lp. Nazwa Wartość 

początkowa 
Umorzenie  
na dzień 
31.08.2014r. 

Wartość netto 
na dzień 
31.08.2014r.  

Wartość 
rynkowa 

 
1. 

 
Rębak SKORPION 
nr fabr. 008/2006 
 

 
62 403,00 

 
62 403,00 

 
0,00 

 
30 000,00 

 
2. 

 
Rębak SKORPION 
nr fabr. 010/2006  
 

 
62 403,00 

 
62 403,00 

 
0,00 

 
20 000,00 

 

 
3. 

 
Ciągnik spalinowy 
BIELARUS 952 nr 
ident. 90901370  

 
120 712,90 

 
120 712,90 

 
0,00 

 
60 000,00 

 
4. 

 
Ciągnik spalinowy 
BIELARUS 952 nr 
ident. 90901371 
 

 
120 712,90 

 
120 712,90 

 
0,00 

 
50 000,00 

 

 
5. 

 
Przyczepa burtowa 
objętościowa T-
646/17 nr ident. 
474/06 
 

 
52 455,12 

 
52 455,12 

 
0,00 

 
35 000,00 

 

 
6.  
 

 
Przyczepa burtowa 
objętościowa T-
645/17 nr ident. 
474/06 
 

 
52 455,12 

 
52 455,12 

 
0,00 

 
35 000,00 

 

 
RAZEM:  

 

 
471 142,04 

 
471 142,04 

 
0,00 

 
230 000,00 

 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 
Przyczyn podwyŜszenia kapitału w spółce z o.o. moŜe być wiele, od powodowanych 

wymogami ustawowymi (np. w celu uniknięcia rozwiązania spółki przez sąd rejestrowy), do 
motywowanych pozyskaniem nowych środków na finansowanie działalności spółki. Czasami 
równieŜ podwyŜszenie kapitału zakładowego moŜe być przyczynkiem do poszerzenia grona 
wspólników danej spółki z o.o. czy teŜ zastąpieniem zewnętrznych źródeł finansowania spółki 
(poŜyczek, kredytów) zasobami wspólników. Wreszcie przyczyną podwyŜszenia kapitału 
zakładowego moŜe być chęć zwiększenia wiarygodności spółki wśród jej partnerów 
biznesowych. 

Wnoszenie aportów (wkładów niepienięŜnych) jest jednym ze sposobów na 
podniesienie kapitału zakładowego spółki z o.o. Pojęcie aportu nie jest precyzyjnie 
zdefiniowane w przepisach prawa. Artykuł 14 kodeksu spółek handlowych zastrzega jedynie, 
Ŝe przedmiotem wkładu do spółki nie moŜe być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy 
bądź usług. Jako aport wnoszone są np. rzeczy (nieruchomości, maszyny) czy prawa na 
dobrach niematerialnych lub inne prawa zbywalne (prawa autorskie, know-how). Są to takie 
przedmioty majątkowe, co do których nie ma problemu z określeniem ich wartości, wyceną, 
zbywalnością, określeniem przydatności i dostępności dla spółki.  

Gmina Borne Sulinowo w latach 2008-2010 realizowała zadanie inwestycyjne pn. 
Modernizacja sieci ciepłowniczej w Bornem Sulinowie w ramach zadania własnego Gminy 
(zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz). W ramach inwestycji nabyto 2 
przyczepy burtowe, 2 ciągniki rolnicze BIELARUS i 2 rębaki typu SKORPION, które weszły 
w skład majątku trwałego Gminy. Eksploatacją sieci cieplnej oraz dostawą ciepła dla 
mieszkańców Bornego Sulinowa zajmują się spółka Gminy pod nazwą „Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialności”.  
 Podjęcie przedmiotowej uchwały spowoduje wzmocnienie majątkowe niniejszej 
spółki komunalnej oraz właściwą gospodarkę przedmiotowym mieniem.  
 Przekazanie spółce w/w środków trwałych uporządkuje sprawy władania i 
eksploatacji. Jednocześnie, w zamian za wniesiony aport,  Gmina otrzyma ekwiwalentną ilość 
udziałów w spółce.  
 


