
Uchwała Nr XXIII/643/2000
Rady Miasta Szczecina

z dnia 17 kwietnia 2000 r.

w sprawie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. “g” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 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) oraz art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. 
U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 1999 r. Nr 49, poz. 484)

Rada Miasta Szczecina
uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Spółka z o.o. w Szczecinie o 
3.784.509,45 zł (słownie: trzymiliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięć zł 45/100 gr) poprzez utworzenie 34.389 
(słownie: trzydzieści cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć) nowych udziałów po 110,05 zł (słownie: sto dziesięć złotych 05/100) 
każdy.

§ 2.

Podwyższony kapitał zakładowy zostanie objęty w sposób następujący:

1. Gmina Miasto Szczecin obejmie 10.033 (słownie: dziesięć tysięcy trzydzieści trzy) 
udziały i pokryje je wkładem niepieniężnym o łącznej wartości 1.104.131,65 (słownie: 
jeden milion sto cztery tysiące sto trzydzieści jeden złotych 65/100 gr.). Przedmiot 
wkładu niepieniężnego określa załącznik do niniejszej uchwały.

2. Inwestor zewnętrzny obejmie 24.356 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzysta 
pięćdziesiąt sześć) udziałów, o łącznej wartości 2.680.377,80 (słownie: dwa miliony 
sześćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 80/100 gr.) i 
pokryje je gotówką oraz wkładem niepieniężnym.

§ 3.
Wyboru inwestora zewnętrznego dokona Zarząd Miasta w drodze rokowań.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta Szczecina
Dominik Górski


