
Projekt 
Uchwała Nr 	 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 	  
w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego i umorzenie udziałów 
oraz podwyższenie kapitału w spółce „Miejski Zakład Komunikacyjny" Spółka z o.o. 
z siedzibą  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 2019 r., poz. 506 tj.) uchwała się, co następuje: 

*1 
Wyraża się  zgodę  na obniżenie kapitału zakładowego spółki „Miejski Zakład 
Komunikacyjny" Spółka z o.o. z siedzibą  w Piotrkowie Trybunalskim, wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sąd 
Gospodarczy, XX Wydział  Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000097473 
REGON 590491736, zwanej dalej „Spółką" z kwoty 4.000.000,00 zł  (słownie: cztery miliony 
złotych) do kwoty 2.500.000,00 zł  (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych). 

*2 
Obniżenie kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1, nastąpi w drodze umorzenia 1.500 
(słownie: jeden tysiąc pięćset) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł  (słownie: jeden 
tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości 1.500.000,00 zł  (słownie: jeden milion pięćset tysięcy 
złotych), stanowiących własność  Miasta Piotrków Trybunalski. 

3  
Wyraża się  zgodę  na zbycie spółce 1.500 (słownie: jeden tysiąc pięćset) udziałów w kapitale 
zakładowym spółki w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego tej spółki. 

* 4  
Udziały zostaną  umorzone za zgodą  Wspólnika bez wynagrodzenia (umorzenie dobrowolne), 
zaś  kwota pochodząca z obniżenia kapitału zakładowego przez umorzenie 1.500 (słownie: 
jeden tysiąc pięćset) udziałów zostanie przeznaczona na pokrycie straty spółki „Miejski 
Zakład Komunikacyjny" Spółka z o. o. z siedzibą  w Piotrkowie Trybunalskim w łącznej 
wysokości 1.500.000,00 zł  (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), na którą  składa się  
strata: za 2018 rok w wysokości 1 424 699,23 zł.( słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia 
cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć  złotych 23/100) oraz część  z lat ubiegłych, 
w wysokości 75 300,77 złotych (słownie: siedemdziesiąt pięć  tysięcy trzysta złotych 77/100). 

§ 5 
Wyraża się  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 1 500 000,00 zł  (słownie: jeden milion pięćset 
tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego. 

*6 
Kapitał  zakładowy spółki „Miejski Zakład Komunikacyjny" Spółka z o.o. z siedzibą  
w Piotrkowie Trybunalskim po obniżeniu i podwyższeniu dzielić  się  będzie na 4.000 
(słownie: cztery tysiące) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł  (słownie: jeden tysiąc 
złotych) każdy. 

7  
Gmina Piotrków Trybunalski po dokonaniu umorzenia i podwyższenia kapitału posiadać  
będzie 4.000 udziałów (słownie: cztery tysiące ) o wartości nominalnej 1.000,00 zł  (jeden 



tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 4.000.000,00 zł  (słownie: cztery miliony 
złotych). 

*8 
Powierza się  Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego działającemu w imieniu Miasta 
Piotrków Trybunalski jako Zgromadzenie Wspólników w spółce „Miejski Zakład 
Komunikacyjny" z siedzibą  w Piotrkowie Trybunalskim dokonanie wszystkich czynności 
wymaganych do obniżenia kapitału zakładowego i umorzenia udziałów Miasta oraz 
podwyższenia kapitału. 

9  
Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

*10 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt. 9 lit g) ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości 
rady gminy należy podejmowanie uchwal w sprawach majątkowych gminy, przekraczających 
zakres zwykłego zarządu dotyczących określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania 
udziałów i akcji. Zgodnie z art.199 KSH udział  może być  umorzony za zgodą  wspólnika 
w drodze nabycia udziału przez spółkę  (umorzenie dobrowolne). Umorzenie udziału wymaga 
uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać  w szczególności podstawę  
prawną  umorzenia. 

Na koniec 2018 roku Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. odnotował  stratę  
z działalności gospodarczej w wysokości 1.424.699,23 zł. 

Jednym ze sposobów pokrycia straty jest obniżenie kapitału zakładowego w drodze 
umorzenia udziałów za zgodą  wspólnika bez wynagrodzenia. 

Umorzenie udziałów nastąpi z chwilą  obniżenia kapitału zakładowego. 

Strata z lat ubiegłych zmniejszy się  z kwoty 507 143,02 zł  do kwoty 431 842,25 zł. 

Podwyższenie kapitału zakładowego o 1.500.000,00 zł  daje możliwość  ciągłego 

funkcjonowania Spółce i świadczenia usług przewozowych bez zakłóceń, poprzez utrzymanie 

płynności finansowej. 

Z powyższych względów podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
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