
Projekt 

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 
z dnia 	 2018 roku 

w sprawie: wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego 
do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. 

w Piotrkowie Trybunalskim 

Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. „g" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 z 2018 r. poz. 130) uchwala się, co 
następuje. 

*1 

Rada Miasta w Piotrkowie Trybunalskim wyraża zgodę  na wniesienie przez Miasto 
Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do spółki Miejski Zakład Komunikacyjny 
Sp. z o.o. z siedzibą  w Piotrkowie Trybunalskim ul. Krakowskie Przedmieście 73 
w wysokości 500 000,00 zł  (pięćset tysięcy zł  00/100) z przeznaczeniem na 
podwyższenie kapitału zakładowego. 

§2 

W zamian za wniesiony wkład pieniężny, o którym mowa w *1 Miasto Piotrków 
Trybunalski obejmuje 500 nowych udziałów po 1000,00 złotych każdy o łącznej 
wartości 500 000,00 zł  (słownie: pięćset tysięcy zł  00/100). 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

Miejski Zakład Komunikacyjny Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością, 

wystąpił o wniesienie przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego w kwocie 

500 000,00 zł  (słownie: pięćset tysięcy zł  00/100) 	na potrzeby poprawy 

funkcjonowania komunikacji miejskiej. 

W związku z powyższym wniesienie do Spółki wiąże się  ze zwiększeniem 

kapitału zakładowego MZK Sp. z o.o. Wysokość  wkładu wynosi 500 000,00 zł  (słownie: 

pięćset tysięcy zł  00/100) Miasto Piotrków Trybunalski obejmie 500 nowopowstalych 

udziałów w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym Sp. z o.o. o wartości 1 000 zł  każdy. 
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