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DRUK NR ............................ 
 

 
UCHWAŁA NR LV/.../22 

RADY MIASTA KOŚCIERZYNA 

z dnia 29 czerwca 2022 r. 

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego do Kościerskiego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kościerzynie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9, lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity – Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 44 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.). 

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Kościerskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kościerzynie o kwotę 17.152.700 zł. (słownie: siedemnaście 
milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset zł 00/100) w tym: 

1) w 2022r. o kwotę 13.733.800 zł, 

2) w 2023r. o kwotę 3.418.900 zł. 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 nastąpi przez ustanowienie 171.527 
(słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia siedem ) udziałów o wartości 100 zł (słownie: 
sto złotych) każdy, które zostaną pokryte wkładem pieniężnym. 

3. Udziały, o których mowa w ust. 2 obejmie i pokryje Gmina Miejska Kościerzyna będąca właścicielem 
i jedynym udziałowcem Spółki. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miasta Kościerzyna 

 
 

Helena Kaszubowszka-
Nitz 
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Uzasadnienie 

W zawiązku z realizacją przez Spółkę w latach 2022-2023 budowy dwóch budynków komunalnych 
proponuje się zwiększenie kapitału zakładowego zgodnie z powyższym projektem uchwały. 

Źródła finansowania w/w zadania będą: 

- środki BGK    13.733.824,73 zł, 

- środki Gminy Miejskiej Kościerzyna 3.418.811,51 zł, 

- środki własne spółki   1.201.709,67 zł. 
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