
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU 

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

w sprawie wyrażenia zgody na: utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Południe 
Sp. z o. o. z siedzibą w Przemyślu, wniesienia przez Gminę Miejską Mielec wkładu pieniężnego 

w postaci otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, oraz wkładu 
niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości 

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 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990) 

Rada Miejska w Mielcu 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Wyraża się zgodę na utworzenie przez Gminę Miejską Mielec spółki pod nazwą Społeczna Inicjatywa 
Mieszkaniowa Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu, zwaną dalej 
„Spółką”, z Krajowym Zasobem Nieruchomości na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. 
o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2020 r. poz. 1100 i 2127 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 11). 

2. Podstawowym celem gospodarczym Spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich 
eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych 
formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz Dz. U. z 2021 r. 
poz. 11). 

§ 2.  

Wyraża się zgodę na objęcie przez Gminę Miejską Mielec udziałów w Spółce za środki otrzymane 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w celu pokrycia kapitału zakładowego Spółki. 

§ 3.  

1. Wyraża się zgodę na wniesienie przez Gminę Miejską Mielec do Spółki wkładu niepieniężnego 
w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Gminie Miejskiej Mielec przy ul. Kahla, oznaczonej: 
obręb 5 Smoczka o numerach działek: 2272/2 – o powierzchni 0,0317 ha, 2314/2 – o powierzchni 0,0095 ha, 
2313/10 – o powierzchni 0,0354 ha, 2340/7 – o powierzchni 0,0018 ha, 3194/4 – o powierzchni 0,6683 ha, 
3194/5 – o powierzchni 1,4178 ha., dla których Sąd Rejonowy w Mielcu prowadzi księgę wieczystą 
o numerze TB1M/00026707/9, w celu realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu budynków 
wielorodzinnych. 

2. Objęcie udziałów w Spółce nastąpi po wartości nominalnej w zamian za wkład niepieniężny 
wymieniony w ust. 1, którego wartość zostanie określona na podstawie operatu szacunkowego 
sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. 

§ 4.  

1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. 

2. Prezydent Miasta Mielca dokona wszelkich formalności prawnych związanych z przeprowadzeniem 
operacji finansowej i objęcia udziałów w Spółce. 

§ 5.  

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów. 
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§ 6.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bogdan Bieniek 
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