
ZARZĄDZENIE Nr 3704/2014
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 17.12.2014 r.

w sprawie wniesienia przez Gminę Miejską Kraków do Krakowskiego Holdingu 
Komunalnego S.A. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. wkładu niepieniężnego (aportu) 
w postaci środków trwałych wytworzonych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych 
oraz w ramach zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Kraków

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 
z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce komunalnej (t.j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) oraz w wykonaniu uchwały Nr XVI/196/07 
Rady Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie wnoszenia do Krakowskiego Holdingu 
Komunalnego S.A. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji S.A. wkładów niepieniężnych (aportów) w postaci środków trwałych, związanych 
z realizacją statutowych zadań Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A., wytworzonych 
w ramach zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Kraków, uchwały Nr XXXVI/253/99 Rady Miasta Krakowa 
z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci środków trwałych 
wytworzonych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych oraz lokalnych inicjatyw mieszkaniowych 
do Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A., zmienionej uchwałą Nr XLVIII/377/00 Rady Miasta Krakowa 
z dnia 26 kwietnia 2000 r. oraz uchwałą Nr L/649/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 września 2008 r. zarządza 
się, co następuje:

§ 1. Postanawia się wnieść do Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. 
zarejestrowanego w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
nr 0000006301, wkład niepieniężny (aport), w postaci środków trwałych wytworzonych 
w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, wymienionych w załączniku nr 1 oraz 
wytworzonych w ramach zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Kraków, wymienionych 
w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału 
zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A., zarejestrowanego 
w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000057956.

 

§  2.  1. Łączna wartość wkładu niepieniężnego (aportu) netto wynosi 4 802 547,83 zł 
(słownie: cztery miliony osiemset dwa tysiące pięćset czterdzieści siedem złotych  i 83/100).

2. W zamian za wkład niepieniężny (aport) Gmina Miejska Kraków obejmie 480 
akcji,  w podwyższonym kapitale zakładowym Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A.,  
o łącznej wartości nominalnej w wysokości 4 800 000 zł (słownie: cztery miliony osiemset 
tysięcy złotych).

3. Z uwagi na konieczność wydania przez Krakowski Holding Komunalny S.A. 
Gminie Miejskiej Kraków akcji, których nominalna wartość jednostkowa wynosi 10 000 zł 
(słownie: dziesięć tysięcy złotych), powstała różnica pomiędzy wartością wkładu 
niepieniężnego (równego cenie emisyjnej), a ceną nominalną obejmowanych akcji 
w wysokości 2 547,83 zł (słownie: dwa tysiące pięćset czterdzieści siedem złotych i 83/100), 
zostanie przelana do kapitału zapasowego Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. 



§ 3. Zobowiązuje się Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., 
do utrzymywania w należytym stanie technicznym środków trwałych, przejętych na 
podstawie niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzanie powierza się Dyrektorowi Wydziału Skarbu Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


