Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia
w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie
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), w związku z § 1 ust. 2 uchwały Nr IX/98/99 Rady
Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia zasad
wnoszenia, cofania, nabywania i zbywania udziałów i akcji zmienionej uchwałą Nr X/106/99
z dnia 25 maja 1999 r. uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na przekazanie w formie aportu Miejskiemu Przedsiębiorstwu
Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie następujących środków
trwałych o łącznej wartości netto 1 522 926,83 zł, tj.:
1) autobus MAN Lions City A47
nr rejestracyjny – ZST 44824
nr VIN – WMAA47ZZ2FR014847
rok produkcji – 2015;
2) autobus MAN Lions City A47
nr rejestracyjny – ZST 44825
nr VIN – WMAA47ZZ2FR014850
rok produkcji – 2015;
3) autobus MAN Lions City A47
nr rejestracyjny – ZST 44826
nr VIN – WMAA47ZZ4FR014851
rok produkcji – 2015;
4) Volkswagen 7HC T5 KOMBI 1.9 TDI 75kW,
nr rejestracyjny - ZST 72SS
nr VIN – WV2ZZZ7HZ7H123383
rok produkcji – 2007.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej przytoczoną w podstawie prawnej przedmiotowej
uchwały (Nr IX/98/99 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 20 kwietnia 1999 r.
w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania, nabywania i zbywania udziałów i akcji
zmienionej uchwałą Nr X/106/99 z dnia 25 maja 1999 r.), nabywanie i wnoszenie udziałów
pokrywanych wkładem niepieniężnym o wartości aportu powyżej 500 000,00 zł wymaga
odrębnej uchwały Rady Miejskiej.
Przedmiotem niniejszej uchwały są cztery środki transportu: trzy autobusy MAN Lions
City A47 zakupione przez Gminę Miasto Stargard w ramach projektu pn.”Zakup nowego
taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie Szczecińskimi”
współfinansowanego przez UE w ramach projektu nr UDA-RPZP.06.04.00-32-005/14-00
z dnia 03 października 2014r. oraz samochód osobowy Volkswagen 7HC T5 KOMBI 1.9 TDI
75kW. Środki transportu wykorzystywane są przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp.
z o.o. do realizacji usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na
terenie Gminy Miasto Stargard i gmin, z którymi zawarto porozumienia.
Wartość środków transportu ustalono na podstawie wyceny rzeczoznawcy.
Biorąc pod uwagę przedstawione argumenty, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

