
(PROJEKT) 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą „Tramwaje 
Szczecińskie Sp. z o.o.”. 
 

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) Rada Miasta Szczecin 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. WyraŜa się zgodę na podwyŜszenie w 2009 r. kapitału zakładowego Spółki pod nazwą 

Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. o kwotę 27.580.000 zł (słownie: dwadzieścia siedem 
milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych), tj. 55.160 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy 
sto sześćdziesiąt) nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset 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 „Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.”  

w 2009 r. o kwotę 27.580.000 zł, obejmie w zamian 55.160 nowo utworzonych udziałów  
o wartości 500 zł kaŜdy. Gmina pokryje nowo utworzone udziały wkładem pienięŜnym. 

Kwota dokapitalizowania zostanie rozdysponowana na niŜej wymienione zadania: 
• dokończenie rozpoczętej w 2008 r. modernizacji wydzielonych torowisk w ulicach: 

Sikorskiego, Kwiatowej i Ku Słońcu – 6.580.000 zł, 
• uregulowanie zobowiązań wobec pracowników (składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie 

roczne) – 7.500.000 zł, 
• zakup kolejnej partii wagonów TATRA T6 – 12 sztuk – 1.800.000 zł (koszt całego 

zakupu 30 szt. wyniesie 11,5 mln zł i zakończy się w 2016 r.), 
• modernizacja taboru tramwajowego, modernizacja i remonty infrastruktury torowo-

sieciowej oraz modernizacja infrastruktury obiektów kubaturowych – 11.700.000 zł. 
 


