UCHWAŁA NR XII-104/2019
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE
z dnia 19 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych na rzecz Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o w Wołominie ul. Graniczna 1
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 litera "h" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.:
z 2019 r., poz.506 późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie środków trwałych o wartości początkowej 1.540.736,12 zł
(słownie: jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych 12/100), wartość
umorzenia na dzień 30.09.2019 roku 45.195,40 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć
złotych 40/100), wartość netto na dzień 30.09.2019 roku 1.495.540,72 zł (słownie: jeden milion czterysta
dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdziesci złotych 72/100) tj. "przepompowni ścieków deszczowych
w ul.Laskowej, kanalizacji deszczowej w ul. Laskowej, sieci wodociągowej w ul. Laskowej oraz kanalizacji
sanitarnej w ul. Laskowej w Wołominie" wraz z dokumentacją, na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie ul.Graniczna 1. Szczegółowy wykaz środków trwałych z uwzględnieniem
powyższych wartości stanowi załącznik do uchwały.
2. Przekazanie środków trwałych, o których mowa w ust.1 nastąpi na podstawie protokołu przekazaniaprzejęcia oraz stosownej uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o., o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.
3. Wyraża się zgodę na wniesienie przez Gminę Wołomin wkładu pieniężnego w wysokości 459,28 zł
(słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 28/100) na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym spółki Gminy Wołomin - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
w Wołominie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wołominie
Marek Górski
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Załącznik do uchwały Nr XII-104/2019
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 19 września 2019 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH PRZEKAZYWANYCH DO SPÓŁKI PWIK SP. Z O.O.W WOŁOMINIE
LP

Obiekt inwentarzowy

1.

Data przyjęcia
dzień/miesiąc/ro
k

Wartość
początkowa
w zł

Wartość umorzenia
na dzień
30.09.2019r. w zł

Wartość netto na
dzień 30.09.2019.r
w zł

05.09.2019

128.680,56

0,00

128.680,56

08.12.2017
05.09.2019

967.600,10

45.195,40

922.404,70

Przepompownia ścieków deszczowych
w ul Laskowej w Wołominie
(nr inw.ST-487/211/19)
Charakterystyka:
-

2.

OT WI 6/2019 z dnia 02.09.2019 roku na kwotę -128.680,56 zł
Charakterystyka:
-pompa zatapialna z wirnikiem typu Vortex - 2 szt.,
-studnia prefabrykowana żelbetowa fi1500 z osadnikiem - 1 szt.,
-studnia prefabrykowana żelbetowa fi1400 - 1 szt.,
-kanał tłoczny z rur fi 110x6,6 PE 100 SDR 17 PN 10 - 9,90 m,
-szafa sterownicza z wyposażeniem

Kanalizacja deszczowa w ul. Laskowejw Wołominie zwiększenie wartości środka trwałego
(nr inw.ST-413/211/17)
Charakterystyka:
-OT WI 22/2017 z dnia 08.12.2017r. na kwotę - 602.604,04 zł.
Charakterystyka:
Roboty budowlane dot. kanalizacji deszczowej w ul. Laskowej, zakres:
- regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, kratek
ściekowych ulicznych, włazów kanalizacyjnych,
- wykonanie wykopów pod rurociągi,
- umocnienie ścian wykopów,
- wykonanie podłoża z piasku pod kanały z rur polietylenowych,
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- zasypanie wykopów,
- odwodnienie wykopów,
- montaż rurociagów z rur PP średnicy 300 o dł. 739,80 m,
- montaż rurociagów z rur PP średnicy 200 o dł. 190,90 m,
- montaż studni rewizyjnych z elementów prefabrykowanych betonowych
średnicy 1200 - 24 szt.
- montaż studni ściekowych z elementów prefabrykowanych betonowych
wraz z kratkami ściekowymi średnicy 500 - 43 szt.,
- włączenie kolektora do istniejącej studni kanalizacyjnej.
OT WI 5/2019 z dnia 02.09.2019r. na kwotę - 364.996,06 zł.
Charakterystyka:
- kanał główny z rur PP fi 300 klasy SN8 - 303,90 m,
- przykanaliki z rur PP fi 200 klasy SN8 - 31,80 m,
- studnie rewizyjne prefabrykowane żelbetowe fi 1200 - 7 szt.,
- studnie rewizyjne prefabrykowane żelbetowe fi 1600 - 2 szt.,
- wpusty deszczowe prefabrykowane betonowe z osadnikiem fi 500
oraz kratką ściekową żeliwną - 11 szt.

3.

4.

Sieć wodociągowa w ul. Laskowej w Wołominie
(nr inw.ST-486/211/19)
OT WI 8/2019 z dnia 02.09.2019r. na kwotę -203.316,77 zł
Charakterystyka:
- rury fi 110x6,6 PE 100 SDR-17 PN 10 -269,70 m,
- rury fi 40x3,7 PE 100 SDR-11 PN 16 -98,50 m,
- hydrant podziemny DN80 - 3 szt.

05.09.2019

203.316,77

0,00

203.316,77

Kanalizacja sanitarna w ul. Laskowejw Wołominie
(nr inw.ST-488/211/19)
-OT WI 7/2019 z dnia 02.09.2019r. na kwotę 241.138,69 zł.
Charakterystyka:
-kanał główny z rur PVC 200 klasy S - 166,70 m,
-odejście w drogę boczną z rur PVC 200 klasy S - 8,30 m,
-odgałęzienia do granicy działek z rur PVC 160 klasy S -99,30 m,
-studnie rewizyjne prefabrykowane żelbetowe fi 1200 - 3 szt.,
-studnie rewizyjne prefabrykowane studnie rewizyjne prefabrykowane
PVC fi 425 - 8 szt.,
-studnie rewizyjne prefabrykowane żelbetowe fi 1200 - 3 szt.

05.09.2019

241.138,69

0,00

241.138.69

45.195,40

1.495.540,72

5.
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Razem

1.540.736,12
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