
Uchwała Nr XII/429/99
Rady Miasta Szczecina
z dnia 26 lipca 1999 r.

w sprawie utworzenia dwóch jednoosobowych spółek Gminy do prowadzenia usług w 
zakresie komunikacji zbiorowej na terenie miasta Szczecina.
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gminnym (Dz. U. z 1996 r. nr 13, poz. 74; nr 58, poz. 261; nr 106, poz. 496; Nr 132, poz. 622; 
z 1997 r. nr 9, poz. 43; Nr 106, poz. 679; Nr 107, poz. 686; nr 113, poz. 734; nr 123, poz. 775; 
z 1998 r. nr 155, poz. 1014; nr 162, poz. 1126) i art. 9�����	������
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uchwala, co następuje:
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1. Postanawia się utworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą 
Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe “Dąbie” do prowadzenia usług w zakresie 
komunikacji zbiorowej na terenie miasta Szczecina. 

2. Gmina Miasto Szczecin obejmuje 100% udziałów w Szczecińskim Przedsiębiorstwie 
Autobusowym “Dąbie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

3. Kapitał zakładowy Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego “Dąbie” Spółka z 
o.o. stanowić będzie aport w postaci środków transportowych i wyposażenia o 
wartości 38.000.000 zł wydzielonych z Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w 
Szczecinie i będących w użytkowaniu Zajezdni Autobusowej “Dąbie” przy ul. Struga 
oraz środków pieniężnych w wysokości 300.000 zł. 

����

��������

����

1. Postanawia się utworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą 
Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe “Klonowica” do prowadzenia usług w 
zakresie komunikacji zbiorowej na terenie miasta Szczecina. 

2. Gmina Miasto Szczecin obejmuje 100% udziałów w Szczecińskim Przedsiębiorstwie 
Autobusowym “Klonowica” Spółka z o.o. 

3. Kapitał zakładowy Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego “Klonowica” 
Spółka z o.o. stanowić będzie aport w postaci środków transportowych i wyposażenia 
o wartości 14.000.000 zł wydzielonych z Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w 
Szczecinie i będących w użytkowaniu Zajezdni Autobusowej “Klonowica” przy ul. 
Klonowica oraz środków pieniężnych w wysokości 300.000 zł. 
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� Gwarantuje się wszystkim pracownikom MZK zatrudnionym w Zajezdni 
Autobusowej “Dąbie” pracę na dotychczasowych warunkach w podmiocie, o którym 
mowa w § 1 ust. 1. 

2. Gwarantuje się wszystkim pracownikom MZK zatrudnionym w Zajezdni 
Autobusowej “Klonowica” pracę na dotychczasowych warunkach w podmiocie, o 
którym mowa w § 2 ust. 1. 
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Zobowiązuje się Zarząd Miasta aby przed podpisaniem aktów założycielskich, przedłożyć ich 
treść do zaopiniowania przez merytoryczne komisje Rady Miasta.
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Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Dominik Górski


