Załącznik do rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa
z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U. nr 206, poz.2004)

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCEŃ I PRYWATYZACJI MIENIA KOMUNALNEGO
1. ROK OBJĘTY INFORMACJĄ

2009

A. DANE IDENTYFIKACYJNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
A.1. Dotyczy gminy i miasta na prawach powiatu

2. identyfikator

3.województwo 4. powiat
26

02

5. gmina
06

6. status gminy
3

7 . adres
Sędziszów, ul. Dworcowa 20
28-340 Sędziszów

8. e – mail
um@sedziszow.pl

B. OSOBA SPORZĄDZAJĄCA INFORMACJĘ

9. Nazwisko i imię
mgr inż. Stefan Surówka

10. Numer telefonu (z numerem kierunkowym) 11. e – mail
(0-41) 381 11 27 wew. 35
stefan.surowka@sedziszow.pl

C. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WEDŁUG STANU NA KONIEC ROKU POPRZEDZAJĄCEGO ROK OBJĘTY INFORMACJĄ
Wartość
akcji/
/udziałów
Udział w ogólnej wartości kapitału
(w%)

w spółkach
handlowych

Nazwa lub
Oznaczenie
firma i regon
Lp.
formy
jednostki orgaprawnej
nizacyjnej

1.

Data
rozpoczęcia
działalności

1
2
3
Zakład Usług
Zakład
02
Komunalnych budżetowy grudnia
w Sędziszo1994
wie;
REGON
290539777

Samorządowych
osób prawnych,
spółek z udziałem jednostek
Skarbu
samorządu
Państwa i Krajowych
terytorialnego
Osób
Jednostek lub samorządo- państwoosób i
zagraniczsamorządu wych osób
wych
jednostek
nych
terytorialngo prawnych oraz
osób
prywatnych
(łącznie)
prawnych (łącznie)
spółek zależ(łącznie)
nych od spółek
z udziałem
jednostek samorządu terytorialnego

4
100%

5
-

6
-

7
-

8
-

Przedmiot
działalności
według
PKD

9
-

10
90.00
41.00B
45

Jednostka
Jednostka
organizacyjna
organizacyjna przekształcapowstała w
na/prywatywyniku przezowana w
kształcenia
roku objętym
„TAK”/„NIE”
informacją
TAK/ NIE

11
NIE

12
TAK

D. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PRZEKSZTAŁACANYCH LUB PRYWATYZOWANYCH W ROKU OBJĘTYM INFORMACJĄ
Nazwa lub firma
i regon przekształcanej/
/prywatyzowanej
Lp. jednostki organizacyjnej (na
początek roku
objętego informacją)

1

Zakład Usług
Komunalnych

1. w Sędziszowie REGON
290539777

Zadysponowanie mieniem

Data podjęcia
uchwały

2

Podstawa prawna przekształData
cenia / prywa- zmiany
tyzacji

3
Art.18 ust.2
pkt 9 lit.f i h
ustawy z dnia
8.03. 1990r. o
samorzadzie
gminnym
Uchwała
(Dz.U. z
Nr IX/85/2005
Rady Miejskiej w 2001r. Nr 142
Sędziszowie z dnia poz. 1591 ze
zm.) art.6 i 23
21.11.2005r.
ustawy z dnia
w sprawie przekształcenia Zakła- 20.12.1996r. o
gospodarce
du Usług Komuko-munalnej (
nalnych w SędziDz. U. z
szowie w jednoosobową spółkę z 1997r. Nr 9
ograniczoną odpo- poz. 43 ze
zm.) art.19
wiedzialnością
(wniosek o przesu- ust. 2 pkt 2
nięcie terminu rea- ustawy z dnia
19.12. 1998r.
lizacji uchwały)
o finansach
publicznych (
Dz.U. z 2003r.
Nr 15, poz.
148 ze zm)

4

-

Sposób
przekształcenia/
/prywatyzacji

5

Przekształcenie
zakładu budżetowego w spółkę z
ograniczoną odpowiedzialnością ze
100% udziałem
gminy.
(akt założycielki
nie został zawarty
w 2009 roku)

Wartość
zbytych
akcji/
/udziałów w
spółkach
handlowych

sposób

6

7

-

Wniesienie składników majątkowych przekształcanego zakładu budżetowego, jako
wkładów niepieniężnych do spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością
ze 100 % udziałem
gminy (zamierzenie nie zrealizowane w 2009 r.)

Oznaczenie
formy własności
podmiotu, któremu przekazano mienie
8

-

Wartość
(w tys. zł)
9

4.669,-

Udział w ogólnej wartości kapitału (na koniec roku objętego informacją)
( w %)

Lp.

10

11

12

Samorządowych osób
prawnych, spółek z
udziałem jednostek
samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych
oraz spółek zależnych
od spółek z udziałem
jednostek samorządu
terytorialnego
13

-

-

-

-

Nazwa lub firma i regon
jednostki organizacyjnej (na
koniec roku
objętego informacją)

Oznaczenie
formy prawnej (na koniec roku
objętego informacją)

Jednostek samorządu terytorialnego

Wartość akcji/
/udziałów w
spółkach han-

Skarbu Państwa i
Krajowych
państwowych
osób i jednoosób prawnych
stek prywat(łącznie)
nych (łącznie)

Osób zagranicznych
(łącznie)

dlowych (na
koniec roku
objętego infor-

Przedmiot działalności według
PKD (na koniec
roku objętego
informacją)

macją)
14

15

16

17

18

-

-

-

-

-

E. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE ZOSTAŁY UTWORZONE LUB KTÓRE ZACZĘŁY PODLEGAĆ JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB BYĆ PRZEZ NIĄ NADZOROWANE, LUB DO KTÓRYCH JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, SAMORZĄDOWA OSOBA PRAWNA LUB SPÓŁKA Z UDZIAŁEM KAPITAŁU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZYSTĄPIŁY W ROKU OBJĘTYM INFORMACJĄ
Udział w ogólnej wartości kapitału (na koniec roku objętego
informacją)
( w %)

Wartość
akcji/

Lp.

Nazwa lub fir- Oznaczenie
ma i regon
formy
jednostki orgaprawnej
Data
nizacyjnej (na (na koniec podjęcia
koniec roku
roku obję- uchwały
objętego infortego inmacją)
formacją)

1

1.

Sędziszowskie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
spółka z ograniczona odpowiedzialnścią
z siedzibą w
Sędziszowie;
REGON
260 031 938

2

Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością

3

Podstawa
prawna

4
Art.18 ust.
Uchwa- 2 pkt 9 lit.f
ła Nr
i h ustawy
II/10/05 z dnia
Rady
8.03.1990r
Miejo samoskiej w rządzie
Sędzi- gminnym
szowie (Dz.U. z
z dnia 2001r. Nr
22.03. 142 poz.
2005r. 1591 ze
zm.) art.9

Data
zmiany

5

-

Samorządowych
osób prawnych,
spółek z udziałem jednostek
samorządu
terytorialnego
Jednostek
lub samorządosamorządu
wych osób praterywnych oraz
torialnego
spółek zależnych od spółek
z udziałem jednostek samorządu terytorialnego

6

40%

7

-

/udziałów
w spół-

Skarbu Państwa i państwowych
osób prawnych (łącznie)

Krajowych
osób i
jednostek
prywatnych
(łącznie)

Osób
zagranicznych
(łącznie)

Przedmiot
działalności
kach hanwedług
dlowych
PKD (na
(na ko- koniec roku
objętego
niec roku informacją)
objętego
informacją)

8

-

9

60%

10

-

11

688.000
zł.
(słownie
sześćset
osiemdziesiąt
osiem
tysięcy
złotych)

12

40.30.
45.3
28.11
29.24.B
73.10
74.20.A
28.11.C
29.43.B
29.52.B
29.56.B
33.20.B
33.30.Z

ustawy z
dnia 20.12.
1996 roku
o gospodarce komunalnej
( Dz.U. z
1997 r. Nr
9 poz. 43
ze zm.)

Sędziszów, 2010-03-25

sporządził : Stefan Surówka

70.20.Z
71.3
71.2

