Uchwała Nr XXXII/413/2008
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 października 2008 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Sądeckie
Wodociągi” Sp. z o.o. w Nowym Sączu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta postanawia:
§1
Wyrazić zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Sądeckie Wodociągi”
Sp. z o.o. o aport, w skład którego wchodzi zwiększenie wartości początkowej środków
trwałych dla następujących zadań:
1. Kolektor sanitarny „A” - przedłużenie kolektora (odc. Si - S12 ).
2. Kolektor sanitarny „B” w ul. Ogrodowej
3. Stopień wodny (próg piętrzący) z kamienia łamanego w korycie rzeki Dunajec w km
110+770 - powierzchniowe ujecie wody dla Miasta Nowego Sącza.
o wartości początkowej wg ewidencji środków trwałych wynoszącej 593 904,35 zł brutto
a wartości netto ustalonej na dzień przekazania.
§2
Zestawienie nakładów poniesionych na zwiększenie wartości środków trwałych na dzień
przyjęcia na ewidencję środków trwałych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Jerzy Wituszyński

Załącznik
do Uchwały Nr XXXII/413/2008
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 października 2008 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego o aport, w skład którego
wchodzi zwiększenia wartości początkowej środków trwałych.
Ad.1. Kolektor sanitarny „A” - przedłużenie kolektora (odc. Si - S12 ).- zwiększenie wartości
środka trwałego.
WARTOŚĆ POCZĄTKOWA
WARTOŚĆ UMORZENIA
WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.
NA DZIEŃ PRZEKAZANIA

na dzień
na dzień

12.05.2007r.

8 619,40 zł

Ad.2. Kolektor sanitarny „B” w ul. Ogrodowej (od istniejącej studni w ul. Kościuszki do
skrzyżowania z ul. Radziecką) i odc. Od ul. Ogrodowej do ul. Elektrodowej z wyjściem poza
pas drogowy (odc. Si - S97 oraz odgałęzienie S42 - S1.2 ). - zwiększenie wartości środka
trwałego.
WARTOŚĆ POCZĄTKOWA
na dzień
WARTOŚĆ UMORZENIA
na dzień
WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.
NA DZIEŃ PRZEKAZANIA

12.05.2007r.

416,00 zł

Ad.3. Stopień wodny (próg piętrzący) z kamienia łamanego w korycie rzeki Dunajec w km
110+770 - powierzchniowe ujecie wody dla Miasta Nowego Sącza - zwiększenie wartości
środka trwałego.
- trzy rzędy ścianek szczelnych ażurowo co 50 cm w poprzek rzeki Dunajec na
głębokości 12 m, 124 szt., tj. na dług 110 m i na głębokości 6 m 2 rzędy x 114 szt. tj. na dług.
2 x 100 m,
- zabezpieczenie skrzydeł ścian larsenowych gabionami oraz budowlami siatkowo
kamiennymi,
- narzut kamienny w dnie rzeki - 496m3 oraz uzupełnienie tamy równoległej - 486 m3.
WARTOŚĆ POCZĄTKOWA
WARTOŚĆ UMORZENIA
WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.
NA DZIEŃ PRZEKAZANIA

na dzień
na dzień

29.12.2006r.

584 868,95 zł

