
(PROJEKT) 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą „Tramwaje 
Szczecińskie 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); Rada 
Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. WyraŜa się zgodę na podwyŜszenie w 2009 r. kapitału zakładowego Spółki 
pod nazwą Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o kwotę 
24.000.000 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony złotych), poprzez utworzenie 48.000 
(słownie: czterdzieści osiem tysięcy) nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł 
(słownie: pięćset złotych) kaŜdy, które zostaną pokryte wkładem pienięŜnym. 
 

§ 2. WyraŜa się zgodę na podwyŜszenie w 2010 r. kapitału zakładowego Spółki 
pod nazwą Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o kwotę 
24.000.000 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony złotych), poprzez utworzenie 48.000 
(słownie: czterdzieści osiem tysięcy) nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł 
(słownie: pięćset złotych) kaŜdy, które zostaną pokryte wkładem pienięŜnym. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 



UZASADNIENIE  
 
 

Gmina Miasto Szczecin dokapitalizując w latach 2009-2010 Spółkę „Tramwaje 
Szczecińskie Sp. z o.o.” o kwotę 48.000.000 zł, obejmie łącznie 96.000 nowo utworzonych 
udziałów o wartości 500 zł kaŜdy. Gmina pokryje nowo utworzone udziały wkładem 
pienięŜnym. 

Środki finansowe przeznaczone na podwyŜszenie kapitału zakładowego zostaną 
wydatkowane na zakup 6 sztuk fabrycznie nowych przegubowych, wieloczłonowych, 
niskopodłogowych tramwajów wraz ze specjalistycznym wyposaŜeniem obsługowym oraz 
pakietem naprawczym. 
 
 


