
 
 
 

UCHWAŁA Nr XLVIII/572/2014 

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  

z dnia 25 września 2014 r. 

 
zmieniająca uchwałę 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. W uchwale 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 zmienia się treść § 1 i § 2, które 
otrzymują następujące brzmienie: 
 
„§ 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 nominalnej netto 187 000,00 zł (sto osiemdziesiąt siedem 
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 374 udziałów o wartości 
500 zł kaŜdy.”. 
         
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 



Załącznik  
do uchwały Nr XLVIII/572/2014 

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 
z dnia 25 września 2014 r. 

 
 

Zestawienie aportu (wkładu niepienięŜnego) 
środków trwałych do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 

Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie 
 
Lp. Nazwa Wartość 

początkowa 
środka 

trwałego  

Umorzenie 
środka 

trwałego na 
dzień 

31.08.2014r. 

Wartość 
rynkowa brutto 
środka trwałego 

wg wyceny  

Wartość 
nominalna netto 
środka trwałego  

 
1. 

 
Rębak 
SKORPION nr 
fabr. 008/2006 
 

 
62 403,00 

 
62 403,00 

 
30 010,00 

 
24 400,00 

 
2. 

 
Rębak 
SKORPION nr 
fabr. 010/2006  
 

 
62 403,00 

 
62 403,00 

 
20 000,00 

 

 
16 260,00 

 
3. 

 
Ciągnik 
spalinowy 
BIELARUS 952 
nr ident. 
90901370  

 
120 712,90 

 
120 712,90 

 
60 000,00 

 
48 780,00 

 
4. 

 
Ciągnik 
spalinowy 
BIELARUS 952 
nr ident. 
90901371 
 

 
120 712,90 

 
120 712,90 

 
50 000,00 

 

 
40 650,00 

 
5. 

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

 
52 455,12 

 
52 455,12 

 
35 000,00 

 

 
28 455,00 

 
6.  
 

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

 
52 455,12 

 
52 455,12 

 
35 000,00 

 

 
28 455,00 

RAZEM:  
 

471 142,04 471 142,04 230 010,00 
 

187 000,00 



 
Uzasadnienie 

 
W uchwale Nr XLVII/550/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 11 września 

2014 r. w § 1 określono wkład niepienięŜny (aport) o wartości 230 000,00 zł zgodnie z 
protokołem komisji ds. wyceny środków trwałych uŜyczonych Przedsiębiorstwu Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie (środków transportu i sprzętu) z dnia 04.09.2014r. 
Komisja została powołana na podstawie Zarządzenia Nr 68/2014 Burmistrza Bornego Sulinowa 
z dnia 30 lipca 2014 r. Wartość ujęta w protokole była wartością brutto środków trwałych. 

Wartość otrzymanego przez Gminę udziału w Spółce winna odpowiadać wartości 
nominalnej netto składników majątkowych wnoszonych przez Gminę w formie wkładu 
niepienięŜnego. W takim wypadku kwota VAT naleŜnego z tytułu tej transakcji, wynikająca z 
odpowiedniej faktury VAT wystawionej przez Gminę, uregulowana zostanie przez Spółkę na 
rzecz Gminy w formie pienięŜnej po otrzymaniu tej kwoty w formie zwrotu podatku naliczonego 
dla Spółki z urzędu skarbowego.  

Odpowiednie zapisy określające wynagrodzenie Gminy zostaną zawarte w umowie 
związanej z dokonaniem aportu tj. umowie dotyczącej przeniesienia własności składników 
majątkowych przez Gminę na rzecz Spółki, która zostanie zawarta w wykonaniu niniejszej 
uchwały.  

Pozostawienie uchwały Nr XLVII/550/2014 w wersji z dnia 11 września 2014 r. 
spowodowałoby objęcie większej ilości udziałów w PUK Sp. z o.o., bo 460, a nie 374, ale 
Gmina musiałaby odprowadzić podatek VAT do Urzędu Skarbowego w kwocie 43.010,00 zł bez 
moŜliwości odzyskania go od PUK Sp. z o.o.  

Z uwagi na moŜliwości finansowe Gminy Borne Sulinowo zasadne byłoby podjęcie 
niniejszej uchwały.  

 
 


