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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
Prawobrzeże Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.g  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na podwyższenie w 2018 r. kapitału zakładowego spółki Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie o kwotę 49 600 zł 
(słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset złotych) przez utworzenie 62 (słownie: sześćdziesiąt 
dwa) nowych udziałów o wartości nominalnej 800 zł (słownie: osiemset złotych) każdy.

§ 2. Nowoutworzone udziały w spółce obejmie w całości Gmina Miasto Szczecin i pokryje 
wkładem pieniężnym o wartości 49 600 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset złotych). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” przystąpiło do wdrożenia
programu mieszkaniowego „Dom dla Studenta”, którego celem jest zaspokajanie potrzeb
mieszkaniowych osób, które w związku z podjęciem studiów zamieszkają w Szczecinie.
Program skierowany jest do studentów pochodzących spoza Szczecina. Podstawą realizacji
Programu jest „Strategia Rozwoju Szczecina 2025” przyjęta Uchwałą Nr XIV/320/11 Rady
Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w ramach celu strategicznego: Szczecin – miasto
o wysokim potencjale kapitału intelektualnego a także zadania rewitalizacji i rozwoju
przestrzeni miejskiej, wynikające z celu strategicznego: Szczecin – miasto wysokiej jakości
życia. Spółka na realizację Programu przeznaczyła lokal mieszkalny położony
przy ul. Rayskiego 17/8. Modernizacja lokalu sfinansowana została ze środków własnych
Spółki, natomiast wyposażenie, zgodnie z treścią programu „Dom dla Studenta”
sfinansowane zostanie ze środków Gminy Miasto Szczecin.
Mając na uwadze powyższe, Spółka wystąpiła z wnioskiem o dokapitalizowanie kwotą
49 600 zł. Wnioskowane środki przeznaczone zostaną na zakup niezbędnego wyposażenia
lokalu.
W mieszkaniu po rozpoczęciu roku akademickiego 2018/2019 zamieszka 5 studentów
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Z uwagi na powyższe zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.
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