
Uchwała nr XLVIII/685/94 

z dnia 8 kwietnia 1994 

W sprawie: prywatyzacji Zakładu Gospodarki Materiałowej ”FORTIS” Spółki z o. o. w 

Szczecinie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ”g” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

terytorialnym /Dz. U. Nr 16 poz. 95 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 5 ustawy z dnia 29 

kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości /Dz. U. z 1991 r. Nr 

30 poz. 127 z późniejszymi zmianami/. 

Rada Miejska w Szczecina uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o. o. - Zakładu 

Gospodarki Materiałowej ”FORTIS” w Szczecinie - z kwoty 1.280.000.000 zł /jeden 

miliard dwieście osiemdziesiąt milionów złotych/ do kwoty stanowiącej sumę 

dotychczasowego kapitału zakładowego oraz aportu określonego w ust. 2.  

2. Nowo utworzone udziały zostaną pokryte w całości wkładem rzeczowym w postaci 

prawa użytkowania wieczystego działki gruntu o pow. 12 006 m
2
/nr 2 obręb 87-Śr 

/położonej w Szczecinie przy ul. Heyki 23/ wraz z własnością znajdujących się na 

działce budynków, budowli i urządzeń trwale z gruntem związanych. 

§ 2. 

1. Wyraża się zgodę na zbycie wszystkich udziałów Miasta w Spółce z o. o. - Zakład 

Gospodarki Materiałowej ”FORTIS” w Szczecinie - w tym również określonych w § 

1.  

2. Zastrzega się prawo pierwszeństwa członków załogi pracowniczej Z. G. M. 

”FORTIS” Spółki z o. o. w Szczecinie w nabyciu udziałów tej Spółki.  

3. Udziały zbywane członkom załogi pracowniczej, o której mowa w ust. 2, oferowane 

będą po cenie w wysokości nominalnej wartości udziałów z możliwością rozłożenia 

na raty ceny zakupu.  

4. Rozłożenie na raty ceny zakupu udziałów może nastąpić tylko pod warunkiem 

poręczenia spłaty ceny udziału przez Z. G. M. ”FORTIS” spółkę z o. o. w Szczecinie i 

zabezpieczenia płatności poręczenia poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomości 

określonej w § 1 ust. 2. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta. Zarząd Miasta w szczególności ustali 

zasady sprzedaży, w drodze przetargu, udziałów spółki, które nie zostaną objęte przez 

pracowników spółki. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób miejscowo przyjęty. 



  

Wiceprzewodniczący Rady 

Jerzy Gajda 

 


