ZARZĄDZENIE NR 632.2020
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 21 lipca 2020 r.
w sprawie wniesienia przez Miasto wkładu pieniężnego do spółki Zielonogórskie Zakłady Usług
Miejskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze.
Na podstawie art. 258 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U.
1)
z 2019 r. poz. 505 z późn. zm. ), art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), § 3 uchwały nr LXVI.954.2018 Rady Miasta
Zielona Góra z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów
i akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Zielona Góra (Dz. Urz. Woj. Lubus.
poz. 1156), § 16 i § 17 ust. 1 zarządzenia nr 1.2015.K Prezydenta Miasta Zielona Góra – kierownika
urzędu - z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Zielona Góra
2)
z późn. zm. oraz § 1 pkt 20, § 2 pkt 1 lit. b. oraz § 3 pkt 1 zarządzenia nr 5.2019.K Prezydenta
Miasta Zielona Góra – kierownika urzędu - z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia
prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Panu Dariuszowi Lesickiemu – II
Zastępcy Prezydenta Miasta zarządza się, co następuje:
§ 1. Wyraża się wolę wniesienia tytułem aportu rzeczowego (wkładu niepieniężnego) do spółki
Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich Spółka z o.o. w Zielonej Górze, wymienione w załączniku
do zarządzenia składniki majątku trwałego, stanowiące własność Gminy Zielona Góra o statusie
miejskim.
§ 2. Łączna wartość środków trwałych określonych w załączniku do zarządzenia na podstawie
protokołów przekazania-przejęcia wynosi 1.746.000,00 zł netto (słownie: jeden milion siedemset
czterdzieści sześć tysięcy).
§ 3. Wyraża się wolę objęcia przez Miasto Zielona Góra 1746. nowych udziałów (słownie: jeden
tysiąc siedemset czterdzieści sześć udziałów) o wartości nominalnej po 1000,00 zł. (słownie: jeden
tysiąc złotych) każdy, powstałych na skutek podwyższenia kapitału zakładowego o wartość
1.746.000.00 zł (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści sześć tysięcy 00/100 groszy).
§ 4. Wykonanie zarządzenia w zakresie wniesienia do spółki majątku będącego przedmiotem
aportu, o którym mowa w § 1, powierza się Skarbnikowi Miasta oraz dyrektorowi Departamentu
Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Dariusz Lesicki
Zastępca Prezydenta

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 55, 1543, 1655, 1798, 2217,
z 2020 r. poz. 288, 568 i 695.
2)
Tekst wymienionego zarządzenia został zmieniony zarządzeniem nr 3.2015.K z dnia 27 marca 2015 r., nr 14.2015.K z dnia
19 czerwca 2015 r. i nr 24.2015.K z dnia 18 grudnia 2015 r., nr 9.2016.K z dnia 14 marca 2016 r., nr 16.2017.K z dnia
7 kwietnia 2017 r., nr 20.2017.K z dnia 25 lipca 2017 r., nr 21.2017.K z dnia 1 sierpnia 2017 r., nr 24.2017.K z dnia
5 września 2017 r., nr 27.2017.K z dnia 2 października 2017 r., nr 29.2017.K z dnia 19 października 2017r., nr 31.2017.K
z dnia 24 listopada 2017 r. i nr 35.2017.K z dnia 18 grudnia 2017 r., nr 6.2018.K z dnia 13 marca 2018 r., nr 11.2018.K z dnia
18 maja 2018 r., nr 15.2018.K z dnia 20 czerwca 2018 r. i nr 16.2018.K z dnia 29 czerwca 2018 r. oraz nr 1.2019.K z dnia
21 stycznia 2019 r., nr 8.2019.K z dnia 18 lutego 2019 r., nr 14.2019.K z dnia 17 kwietnia 2019 r., nr 16.2019.K z dnia
21 maja 2019 r. i nr 22.2019.K z dnia 1 października 2019 r.

załącznik do zarządzenia
Prezydenta Miasta Zielona Góra
Nr 632.2020 z dnia 21 lipca 2020r.

Nieruchomości gruntowa zabudowana, określona na podstawie operatu szacunkowego,
sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosi: 1 746 000,00 zł netto (słownie: jeden
milion siedemset czterdzieści sześć tysięcy złotych 00/100), w tym:
1. wartość gruntu: 1 182 000,00 zł. (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych
00/100),
2. wartość budynków i budowli: 564 000,00 zł. (słownie: pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych
00/100) przedstawionych graficznie poniżej, z czego:
3.
Pawilon

Powierzchnia użytkowa w mkw

nr

Powierzchnia

Wartość w złotych

zabudowy w m kw
84,04

70a

74,00

72

88,02

146

93 802,00 zł

74

66,19

86

65 608,00 zł

76/1

24,70

76/1 i 76/2 =93

15 536,00 zł

76/2

38,35

78

52,49

parking

70 i 70a = 199

79 024,00 zł,

70

69 583,00 zł

24 122,00 zł
62

Powierzchnia asfaltowa , powierzchnia 2300 m kw (37

40 090,00 zł
164 283,00 zł

szt. miejsc parkingowych, działka 111/19
chodnik

Z płyt betonowych powierzchnia 400 m kw

7 678,00 zł

Lampy oświetleniowe

Wysokość 9 metrów – szt. 2

1 987,00 zł

Lampy oświetleniowe

Wysokość 5,5 metrów – szt. 2

2 287,00 zł

