UCHWAŁA Nr 656
RADY MIASTA KONINA
z dnia 31 stycznia 2018 roku
w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego
do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Konin Spółka z o.o.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. g oraz art. 45 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 44 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - Rada Miasta
Konina uchwala, co następuje:
§ 1.
Celem podwyższenia kapitału zakładowego wnosi się do Miejskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej - Konin Spółka z o.o. wkład niepieniężny (aport) o wartości 20 000,00 zł
netto + 4 600,00 zł podatek VAT 23% łącznie 24 600,00 zł brutto, w postaci projektu
przebudowy ciepłociągu kolidującego z wiaduktem w km 202,860 linii kolejowej WarszawaPoznań, przygotowanego w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej na budowę połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie,
w związku z modernizacją linii kolejowej E-20”, co stanowi 7 udziałów po 3.203,26 zł każdy.
§ 2.
Charakterystyka poszczególnych składników wkładu wymienionego w § 1 niniejszej uchwały
określona zostanie w protokole przekazania-przejęcia.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/Wiesław Steinke

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 656
Rady Miasta Konina
z dnia 31 stycznia 2018 roku
w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego
do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Konin Spółka z o.o.

Na podstawie zapisów §2 ust. 4 lit. f) porozumienia z dnia 30.08.2016r. zawartego pomiędzy
Miastem Konin a PKP PLK S.A., Miasto zobowiązane jest do przebudowy ciepłociągu na
połączeniu ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie.
Przyspieszenie przez PKP PLK S.A. robót związanych z budową wiaduktu w km
202,860 linii kolejowej Warszawa - Poznań spowodowało konieczność przebudowy
ciepłociągu w terminie wcześniejszym niż budowa połączenia ul. I. Paderewskiego
z ul. Wyzwolenia.
Zarząd Dróg Miejskich w Koninie przygotował w ramach zadania pn. „Opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę połączenia ul. I. Paderewskiego
z ul. Wyzwolenia w Koninie, w związku z modernizacją linii kolejowej E-20” projekt
przebudowy omawianego ciepłociągu. Przekazanie dokumentacji projektowej ma na celu
powierzenie MPEC Konin Sp. z o.o. funkcji Inwestora, która umożliwi kontynuowanie
działań w celu uzyskania prawa dysponowania nieruchomościami na cele budowlane oraz
złożenia zgłoszenia zamiaru wykonania robót.
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