
Uchwała Nr XXV/665/2000
Rady Miasta Szczecina
z dnia 29 maja 2000 r.

w sprawie utworzenia spółki “Centralne Warsztaty” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. “f”, "h" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 1996 r Nr 13, poz. 74, Nr 58, 
poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, 
poz.775 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) i art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 
1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668)

Rada Miasta Szczecina 
uchwala, co następuje :

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na zawiązanie spółki pod nazwą "Centralne Warsztaty" Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie.

2. Przedmiotem działalności Spółki będzie: 
1. świadczenie usług w zakresie:

a. remontów kapitalnych wagonów tramwajowych;
b. robót inwestycyjnych - modernizacji wagonów;
c. cyklicznych remontów i konserwacji taboru tramwajowego;
d. remontów awaryjnych taboru tramwajowego;
e. innych usług remontowych.

2. produkcja i regeneracja części zamiennych,
3. prace ślusarsko-spawalnicze,
4. usługi blacharskie,
5. opracowanie i wykonywanie reklam na pojazdach,
6. naprawa i przezwajanie maszyn elektrycznych,
7. usługi lakiernicze.

§ 2.

1. Kapitał zakładowy Spółki ustala się na kwotę 808.000 zł. (słownie złotych: osiemset 
osiem tysięcy) .

2. Kapitał zakładowy Spółki obejmie w całości Gmina Miasto Szczecin i pokryje go 
aportem w postaci maszyn, urządzeń oraz wyposażenia o wartości 708.000 zł. 
(słownie złotych: siedemset osiem tysięcy) wydzielonych z zakładu budżetowego 
Miejski Zakład Komunikacyjny (MZK) w Szczecinie i będących w użytkowaniu 
Wydziału MZK "Centralne Warsztaty " oraz wkładem pieniężnym w wysokości 
100.000 zł (słownie złotych: sto tysięcy).

3. Kapitał zakładowy Spółki dzielić się będzie na 8.080 (słownie: osiem tysięcy 
osiemdziesiąt) udziałów po 100 zł. (słownie złotych: sto) każdy. 

§ 3.
Spółka gwarantuje wszystkim pracownikom Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Szczecinie zatrudnionym w Wydziale "Centralne 
Warsztaty" pracę na dotychczasowych warunkach.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Przewodniczący Rady Miasta Szczecina
Dominik Górski


