
(PROJEKT) 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo 
Autobusowe „Klonowica” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420); 
Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. WyraŜa się zgodę na podwyŜszenie w 2010 r. kapitału zakładowego Szczecińskiego 
Przedsiębiorstwa Autobusowego „Klonowica” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o kwotę 
8.500.000 zł (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy złotych), tj. 85.000 (słownie: 
osiemdziesiąt pięć tysięcy) nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) 
kaŜdy, które zostaną pokryte wkładem pienięŜnym. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 



UZASADNIENIE  
 
 
Gmina Miasto Szczecin dokapitalizując Spółkę Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe 
„Klonowica” Sp. z o.o. w 2010 r. o kwotę 8.500.000 zł, obejmie w zamian 85.000 nowo 
utworzonych udziałów o wartości 100 zł kaŜdy. Gmina pokryje nowo utworzone udziały 
wkładem pienięŜnym. 
 SPA „Klonowica” Sp. z o.o. rozpoczynała swoją działalność w 1999 r. z kapitałem 
podstawowym w wysokości 14.300.000 zł. W ostatnich dwóch latach kapitał Spółki znacznie 
wzrósł, i z końcem roku będzie wynosił 37.300.000 zł. 

Z dotychczas uzyskanego podwyŜszenia kapitału Spółka zmodernizowała w ostatnich 
latach posiadany tabor autobusowy: 

• 2008 r. – 4 szt. nowych autobusów, 
• 2009 r. – 14 szt. nowych autobusów i 2 szt. uŜywanych (2000 r.). 

Zgodnie z planami na 2010 r.  Spółka planuje kolejne dostawy taboru, tj. około 18 szt. nowych 
autobusów. 

Przekazane środki zostaną przeznaczone w całości na realizację zadań inwestycyjnych, 
głównie na zakup taboru autobusowego. W 2010 r. SPA „Klonowica” Sp. z o.o. planuje 
aplikować o pozabudŜetowe środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 na zakup autobusów ekologicznych na kwotę 
minimum 18 mln zł.  


