
UCHWAŁA NR XXXVII/708/05
Rady Miasta Szczecin

z dnia 18 kwietnia 2005 r.

w sprawie objęcia przez Gminę Miasto Szczecin udziałów w spółce „Międzynarodowe 
Targi Szczecińskie” Sp. z o.o. w zamian za zaległości Spółki z tytułu podatku
od nieruchomości za 2002, 2003 i 2004 rok oraz z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie 
za 2003 i 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203); Rada 
Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin do 3.824 (słownie: trzy 
tysiące osiemset dwadzieścia cztery) nowych udziałów po 200 (słownie: dwieście) zł każdy, 
o łącznej wartości nie wyższej niż 764.800,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery 
tysiące osiemset) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Międzynarodowe Targi 
Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

§ 2. Nowo utworzone udziały zostaną objęte w całości przez Gminę Miasto Szczecin 
i pokryte wkładem niepieniężnym w postaci wierzytelności przysługującej Gminie Miasto 
Szczecin wobec MTS Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie z tytułu zaległości Spółki:
1) w podatku od nieruchomości za 2002, 2003 i 2004 rok − w wysokości 541.058,90 zł, 
w zamian za co Miasto obejmie do 2.705,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset pięć) nowych 
udziałów po 200 zł (słownie: dwieście) każdy, o łącznej wartości nie wyższej niż 541.000,00 
zł (słownie: pięćset czterdzieści jeden tysięcy), 
2) w opłacie za wieczyste użytkowanie za 2003 i 2004 rok − w wysokości 223.900,54 zł, 
w zamian za co Miasto obejmie do 1.119 (słownie: tysiąc sto dziewiętnaście) nowych 
udziałów po 200 zł (słownie: dwieście) każdy o łącznej wartości nie wyższej niż 223.800,00 
zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące osiemset).

§ 3. Objęcie udziałów w zamian za zaległości podatkowe MTS Sp. z o.o. z siedzibą 
w Szczecinie, o których mowa w § 2 pkt. 1, nastąpi na zasadach i warunkach określonych 
w umowie, zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta Szczecin a spółką Międzynarodowe Targi 
Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, w trybie art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra


