
Uchwała Nr XXIII/636/2000
Rady Miasta Szczecina

z dnia 17 kwietnia 2000 r.

w sprawie likwidacji komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą “Zakład Gospodarczy Miasta Szczecina” oraz utworzenia 
jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do prowadzenia usług w zakresie zarządzania targowiskami miejskimi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. “f” oraz lit. “h” 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) i art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 1998 r. Nr 15, poz. 155; z 1999 r. Nr 49, poz. 485; Nr 38, poz. 360; Nr 70, poz. 778; Nr 110, poz. 1255; z 2000 r. Nr 6, poz. 69; Nr 
12, poz. 136)

Rada Miasta Szczecina
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się jednoosobową Spółkę Gminy “Targowiska i Opłaty Lokalne” Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki będzie w szczególności:
a. prowadzenie targowisk miejskich,
b. prowadzenie miejskiego inkasa opłat lokalnych,
c. prowadzenie innych usług służących poprawie efektywności wykorzystania 

majątku Gminy.
3. Kapitał zakładowy Spółki w wysokości 100.000 zł (słownie złotych: sto tysięcy) 

obejmie w całości Gmina Miasto Szczecin i pokryje go aportem rzeczowym 
określonym w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Likwiduje się zakład budżetowy pod nazwą Zakład Gospodarczy Miasta Szczecina z 
siedzibą przy ul. Niedziałkowskiego 20 w Szczecinie.

2. Likwidacja Zakładu nastąpi z dniem wpisania Spółki, o której mowa w § 1 ust. 1 
niniejszej uchwały do rejestru handlowego.

3. Spółka będzie następcą prawnym Zakładu Gospodarczego Miasta Szczecina w 
zakresie działalności określonej w § 1 ust. 2.

§ 3.

1. Mienie likwidowanego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarczy Miasta 
Szczecina niezbędne do prowadzenia działalności przez “Targowiska i Opłaty 
Lokalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowić będzie aport rzeczowy 
na pokrycie kapitału zakładowego Spółki.

2. Mienie likwidowanego zakładu budżetowego, które nie będzie przeznaczone na aport 
rzeczowy Spółki, będzie przeznaczone na poczet mienia gospodarstwa pomocniczego 
pod nazwą “Administracja Mienia”.

§ 4.
Zobowiązuje się Zarząd Miasta aby przed podpisaniem aktu założycielskiego “Targowiska i Opłaty Lokalne” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością przedłożyć jego treść do zaopiniowania przez właściwe komisje Rady Miasta.

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta Szczecina
Dominik Górski


