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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE 

z dnia 30 marca 2023 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pn. „SIM KZN 
Świętokrzyski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą: ul. 

Plac Staszica 22/2; 26-021 Daleszyce 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na utworzenie przez Gminę Opatów spółki pod firmą 
„SIM KZN Świętokrzyski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, z siedzibą: 
ul. Plac Staszica 22/2;  26-021 Daleszyce , zwaną dalej „Spółką”, której 
udziałowcem będzie także Krajowy Zasób Nieruchomości na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie 
Nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 1961 z poźn. zm.). 

2. Podstawowym celem działalności Spółki jest budowanie domów 
mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju 
mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 z późn. zm.). 

§ 2. Środki na pokrycie kapitału zakładowego spółki pochodzić będą 
z określonych przez  Burmistrza Miasta i Gminy Opatów wkładów pieniężnych lub 
niepieniężnych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta i Gminy Opatów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
Projektodawca: Burmistrz Miasta i Gminy Opatów 
Przedstawiający Uchwałę w imieniu projektodawcy:  

Kierownik Referatu Inwestycji i Mienia Komunalnego Gminy 



 
UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr …..2023 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia …..marca  
2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pn. „SIM KZN 
Świętokrzyski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą: ul. 
Plac Staszica 22/2; 26-021 Daleszyce   
 
 Przedmiotem  niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na utworzenie przez Gminę Opatów z 
Krajowym Zasobem Nieruchomości spółki pod firma SIM KZN Świętokrzyskie spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, z siedzibą : ul. Plac Staszica 22/2;  26-021 Daleszyce. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. F ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2023 r. poz. 40) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał  w sprawach 
majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących m. in. tworzenia i 
przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich.  

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe to spółki , które w porozumieniu z samorządem budują i 
wynajmują mieszkania z przystępnym czynszem, przeznaczone dla osób z niższym dochodem, dla których 
uzyskanie kredytu jest niemożliwe albo znacząco obciążyłoby domowy budżet.  

Program Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych zakłada bezzwrotne wsparcie w wysokości 3 mln zł 
dla gminy na utworzenie nowego SIM.  

Utworzenie przez Gminę Opatów  wraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz 
wspólnie z Krajowym Zasobem Nieruchomości spółki prawa handlowego przyczyni się do istotnego 
zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców miasta i gminy Opatów.  
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