
(PROJEKT) 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą „Fundusz Wspierania 
Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” 
wkładem niepienięŜnym. 
 
 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 253, 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. 1358); Rada 
Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. WyraŜa się zgodę na podwyŜszenie kapitału zakładowego Spółki pod nazwą 
„Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością” z siedzibą w Szczecinie o kwotę 34 866 500,00 PLN (słownie: 
trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) i objęcie w 
podwyŜszonym kapitale przez Gminę Miasto Szczecin 69 733 (słownie: sześćdziesiąt 
dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) nowych udziałów o nominalnej wartości 500 
PLN (słownie: pięćset złotych) kaŜdy, które zostaną pokryte wkładem niepienięŜnym. 
 

§ 2. Przedmiot wkładu niepienięŜnego, którym mowa w § 1 określa załącznik do uchwały. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 



 

UZASADNIENIE  
 

„Funduszu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina” Spółka                      
z ograniczoną odpowiedzialnością jest Funduszem utworzonym przez Gminę Miasto 
Szczecin. Celem powołania do Ŝycia Funduszu, jest stymulowanie rozwoju gospodarczego 
miasta poprzez wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości na terenie naszego 
miasta. Cel ten Spółka realizuje poprzez udzielanie poręczeń kredytowych, stanowiących 
jeden z najbardziej efektywnych instrumentów wspomagania finansowego, co powoduje, Ŝe 
mali i średni przedsiębiorcy mają moŜliwość dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania. 
Zainteresowanie banków sektorem małych i średnich przedsiębiorstw jest duŜe, aczkolwiek 
istnieje szereg obiektywnych przyczyn, które w efekcie uniemoŜliwiają małym i średnim 
firmom uzyskanie kredytu, a tym samym poprzez brak, czy niewystarczający zasób środków 
powaŜnie ograniczają ich rozwój. W ocenie banków, udzielenie kredytu małym i średnim 
przedsiębiorcom, o charakterystycznych cechach takich jak np. niskie kapitały własne, brak 
majątku mogącego stanowić zabezpieczenie spłaty kredytu, brak historii kredytowej, wiąŜe 
się z duŜym ryzykiem.  

 W celu jego zminimalizowania, banki Ŝądają dodatkowych zabezpieczeń spłaty 
kredytu, których kredytobiorcy bardzo często nie są w stanie przedstawić. W konsekwencji 
prowadzi to do odmowy udzielenia przez bank finansowania. Istotną rolę odgrywa więc w 
tym momencie fundusz poręczeń, który poprzez udostępnianie dodatkowego zabezpieczenia 
jakim jest udzielenie poręczenia, przejmuje na siebie część ryzyka związanego z 
finansowaniem działalności przedsiębiorstw co w konsekwencji umoŜliwia zaciągnięcie 
kredytu przez podmiot gospodarczy i stwarza szansę na jego rozwój. Obecnie Fundusz 
dysponuje kapitałem zakładowym w wysokości 29.666.500,00 PLN, który w większości 
został wykorzystany. Od początku istnienia Spółki do końca lutego 2009 roku Fundusz 
udzielił 334 poręczeń kredytowych. Kwota zaangaŜowania wynosi 23.920.580,00 PLN 
(w tym poręczenie dla CHU MANHATTAN Sp. z o.o. i TOBRUK I). Środki finansowe 
jakimi obecnie dysponuje Fundusz to około 13.828.085,00 PLN, co przy obecnej ilości 
udzielanych poręczeń kredytowych ogranicza moŜliwość udzielenia następnych dających 
wsparcie mikro i małych przedsiębiorcom.     
 Zwiększenie liczby udzielanych poręczeń kredytowych, przy aktualnym stanie 
wykorzystania zasobów kapitałowych moŜliwe będzie tylko przy podwyŜszeniu kapitału 
zakładowego Spółki wkładem niepienięŜnym. Obecna, trudna sytuacja w sektorze bankowym 
wymaga zwiększenia zabezpieczeń wymaganych przez banki. Zwiększenie moŜliwości 
gwarantowania poręczeń bakowych przez fundusz, w konsekwencji umoŜliwia zaciągnięcie 
kredytu przez podmioty gospodarcze miasta Szczecin i stworzy szansę na ich dalszy rozwój 
stabilizując szczeciński rynek pracy. 
 
 
 


