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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Międzylesie  wkładu niepieniężnego do 
Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w postaci 

prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Gminie Międzylesie 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. a, f i g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899), Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na wniesienie przez Gminę Międzylesie do spółki pod nazwą Społeczna Inicjatywa 
Mieszkaniowa SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Kłodzku, zwaną dalej 
„Spółką”, wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej, 
niezabudowanej, położonej w mieście Międzylesie, stanowiącej własność Gminy Międzylesie, oznaczonej 
geodezyjnym numerem działki nr 29/9, obręb Międzylesie, o powierzchni 0,2500 hektara, dla której Sąd 
Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1K/00044171/8, w celu realizacji inwestycji 
polegającej na wybudowaniu budynku wielorodzinnego. 

§ 2. Cena wkładu niepieniężnego, o którym mowa w § 1 wynosi 175 398,00 złotych brutto. 

§ 3. 1. W zamian za wkład niepieniężny (aport) przekazany do spółki SIM Sudety spółka                                 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kłodzku, Gmina Międzylesie obejmie 3507 nowych udziałów 
po 50,00 złotych każdy. 

2. Wszystkie nowoutworzone w podwyższonym kapitale zakładowym udziały zostaną objęte przez Gminę 
Międzylesie, która obejmie 3507 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, tj. udziały o łącznej wartości 
nominalnej 175 350,00 zł i pokryje te udziały wkładem niepieniężnym (aportem) o łącznej wartości brutto 
175 398,00 zł, w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność 
Gminy Międzylesie, opisanej w § 1, o wartości 175 398,00 złotych brutto (słownie: sto siedemdziesiąt pięć 
tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 00 groszy), przy czym nadwyżka wartości wkładu w stosunku do 
sumy wartości nominalnej udziałów obejmowanych  w zamian za ten wkład, wynosząca 48,00 złotych zostanie 
przekazana na kapitał zapasowy. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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