
Projekt 

Druk Nr 639 

UCHWAŁA NR ... 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia                                   roku 

w sprawie podniesienia kapitału zakładowego spółki miejskiej 

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1372) – Rada Miasta Konina uchwala 

co następuje:  

§ 1. 

Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Miejski Zakład 

Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie z kwoty 6.463.000 zł (sześć 

milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych) do wysokości 8.163.000 zł (osiem 

milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące złotych) poprzez utworzenie 1.700 (jednego 

tysiąca siedmiuset) nowych udziałów o wartości nominalnej po 1.000 zł (tysiąc złotych) 

każdy i łącznej wartości 1.700.000 zł (jeden milion siedemset tysięcy złotych). 

§ 2. 

Wyraża się zgodę na objęcie przez Miasto Konin nowych udziałów w podwyższonym 

kapitale zakładowym spółki w liczbie 1.700 (jednego tysiąca siedmiuset) udziałów o 

wartości nominalnej po 1.000 zł (tysiąc złotych) i pokrycie ich wkładem pieniężnym w 

wysokości równej wartości nominalnej tych udziałów to jest w kwocie 1.700.000 zł 

(jeden milion siedemset tysięcy złotych). 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 



§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

Tadeusz Wojdyński 
Opiniował radca prawny 

J. Ignaczak 

 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR  

RADY MIASTA KONINA 

z dnia …………………………….roku 

w sprawie podniesienia kapitału zakładowego spółki miejskiej 

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. 

Miasto Konin jest jedynym udziałowcem Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie 

Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, którego celem jest realizacja zapisów art. 7 ust. 1 pkt. 4 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, to jest zaspokojenie 

zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Aktualnie 

Miasto Konin posiada 100% udziałów o łącznej wartości kwoty 6.463.000 zł (sześć 

milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych). Jako jedyny wspólnik obejmie 

nowe udziały o łącznej wartości 1.700.000 zł (jeden milion siedemset tysięcy złotych). 

Tym samym wszystkie udziały osiągną łączną wartość 8.163.000 zł (osiem milionów 

sto sześćdziesiąt trzy tysiące złotych). Jednocześnie pozostanie nadal jedynym 

udziałowcem sprawując pełną kontrolę nad spółką. 

 Powodem dla którego tak się stanie jest konieczność dokapitalizowania Spółki 

na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących taboru autobusowego. 

 

Prezydent Miasta Konina 

/-/ Piotr Korytkowski 


