UCHWAŁA NR XXX/306/2021
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 17 listopada 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie mienia własności Gminy Otmuchów jako wkładu
niepieniężnego do spółki pod firmą SIM Opolskie Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
z siedzibą w Prudniku w postaci prawa własności nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) oraz § 2 uchwały Nr III/27/2002 Rady Miejskiej
w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania
nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Op.
Nr 2 poz. 59 z 2003 r) Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na wniesienie do spółki pod firmą SIM Opolskie Południe spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, z siedzibą w Prudniku wkład niepieniężny - prawo własności nieruchomości gruntowej
wraz z budynkiem mieszkalnym wielolokalowym o powierzchni użytkowej 1 397,50 m2, położonej
w miejscowości Maciejowice gm. Otmuchów o numerze ewidencyjnym działki 121/14, obszaru 0,3800 ha
a.m. -3 dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą nr OP1N/00070976/7 o wartości netto
3 089 600, 00 zł (trzy miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) złotych w tym wartość gruntu
wynosi 157 000,00 zł.
§ 2. Za wniesione mienie, o którym mowa w § 1, Gmina Otmuchów obejmuje 61 792 (sześćdziesiąt jeden
tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa) udziały o wartości po 50 zł każdy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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