
Uchwała Nr XXI/619/2000
Rady Miasta Szczecina
z dnia 28 lutego 2000 r.

w sprawie likwidacji komunalnego Zakładu Budżetowego “Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości” w celu zawiązania 
jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie art. 22 ust. 1 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) i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. “f” i “g” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 199 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)

Rada Miasta Szczecina
uchwala, co następuje:

§ 1.

Likwiduje się Zakład Budżetowy pod nazwą “Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości” z siedzibą w Szczecinie, ul. Kolumba 86 - 89 w 
celu zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą “Szczeciński Park Technologiczny” Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2.

1. Jednoosobowa spółka Gminy, o której mowa w § 1, z dniem jej zarejestrowania w 
rejestrze handlowym wstępuje w całości we wszelkie prawa i obowiązki związane z 
działalnością likwidowanego Zakładu Budżetowego, a składniki mienia Zakładu stają 
się majątkiem spółki.

2. Spółka przejmie należności i zobowiązania dotychczasowego Zakładu Budżetowego, 
w tym ze stosunków pracy. 

§ 3.

1. Likwidacja Zakładu Budżetowego nastąpi z dniem wpisania spółki do rejestru 
handlowego.

2. Spółka zapewnia ciągłość działalności wykonywanej przez Zakład Budżetowy.

§ 4.
Zobowiązuje się Zarząd Miasta, aby przed podpisaniem aktu założycielskiego Spółki przedłożył jego treść do zaopiniowania przez właściwe 
komisje Rady Miasta.

§ 5.
Upoważnia się Zarząd Miasta do wniesienia do Spółki, o której mowa w §1: 

1. wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa wieczystego użytkowania niżej 
wymienionych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych wraz z prawem 
własności budynków na nich położonych: 

a. ul. Mickiewicza 28, 30 - 32 (dz. 12/30, obr. 148-Pogodno, pow. 2934 m˛),
b. zaplecze ul. Struga (dz. 3/6, obr. 69-Dąbie, pow. 29417 m2, nr KW 98195 oraz 

dz. 3/7, obr. 69-Dąbie, pow. 5356 m2, brak urządzonej KW),
2. wkładu pieniężnego w kwocie 450.000,- (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) 

złotych.
3. zobowiązania, o których mowa w ustępie 2 zostaną pokryte z dochodów Gminy 

Miasta Szczecina z podatku od nieruchomości.

§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta Szczecina
Dominik Górski


