
2.2.14. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO
Plan po 
zmianach Wykonanie Wsk.%

Budowa hali targowej przy ul. Zawadzkiego 600 000 0 0,0

Dysponent części budżetowej:
 - Wydział Inwestycji Miejskich

Klasyfikacja wydatków:
 - rozdział: 71095

Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o. 900 000 900 000 100,0

Dysponent części budżetowej:
 - Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Zgromadzenia Wspólników z dnia 10 października 2005 roku w sprawie podwyższenia

Kwotę dokapitalizowania przeznaczono w 75% jako wkład własny Spółki do programów unijnych związanych
z wprowadzeniem programów innowacyjnych i informacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw regionu.

Klasyfikacja wydatków:
 - rozdział 71095

1 500 000 1 500 000 100,0

Dysponent części budżetowej:
 - Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości

Zaplanowaną kwotę przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce.

Klasyfikacja wydatków:
 - rozdział: 71095

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO 3 000 000 2 400 000 80,0

Inwestycja finansowana ze środków Miasta w wysokości  900.000 zł (w tym: zgodnie z planem w 2005 
r. - 600.000 zł i w 2006 r. - 300.000 zł) oraz środków inwestora "Spółki Szafera" Sp. z o.o. została 
przełożona na późniejszy termin.

Środki Funduszu Pożyczkowego są skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw, osób 
podejmujących w Szczecinie działalność gospodarczą.

Środki zostały przekazane Spółce w drodze podjęcia uchwały Nr 5/2005 Nadzwyczajnego 

kapitału Spółki o kwotę 900 000 zł i objęcia udziałów przez Gminę Miasto Szczecin. 

Fundusz Pożyczkowy Spółka z o.o.

Wyszczególnienie

Teren przy ul. Zawadzkiego stanowi lokalizację zamienną dla kupców zajmujących obecnie pas drogi 
przy ul. Szafera, będącym zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Szczecina, rezerwacją na inwestycje drogowe.
Zarząd Miasta Szczecina w uchwale Nr 2709/02 z dnia 31.10.2002 r. podjął decyzję o zrealizowaniu 
przez Miasto inwestycji na potrzeby targowiska, tj. uzbrojenie terenu przy ul. Zawadzkiego 
obejmującego doprowadzenie przyłączy zewnętrznych, a także budowę szaletu publicznego i osłony 
śmietnikowej oraz budowę chodników i pieszojezdni wokół obiektu.
Zgodnie z przedstawionym kosztorysem koszt realizacji zadania ma wynieść 4.593.000 zł.


