
 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR IX/67/2019 

RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE 

z dnia 30 maja 2019 r.   

 

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Tczewskiego 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t. j Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii 

Komisji Finansowo – Budżetowej i Komisji Polityki Gospodarczej     

  

uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Tczewskiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie o kwotę 2 000 000 zł (słownie: 

dwa miliony złotych) przez utworzenie 4 000 (słownie: czterech tysięcy) nowych udziałów 

o wartości nominalnej po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział. 

2.  Nowo utworzone udziały, o których mowa w ust. 1, obejmie w całości Gmina Miejska 

Tczew i pokryje wkładem pieniężnym o wartości 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony 

złotych). 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                                                                                                                      

                                                                                         Przewodniczący 

                                                                                         Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                                                                                        Zenon Drewa 

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie jest              

w trakcie realizacji przedsięwzięcia „Budowa 2 budynków mieszkalnych w latach 2018-

2019”, cześć środków na ten cel została pozyskana z dofinansowana ze środków Funduszu 

Dopłat w formie dotacji bezzwrotnej, w ramach programu prowadzonego przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.   

Zgodnie z umową zawartą w dniu 26 września 2018 roku, pomiędzy Tczewskim 

Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. a Gminą Miejską Tczew, Miasto 

zobowiązało się partycypować w kosztach finansowania powyższej inwestycji w kwocie 

4 000 000 zł, która ma zostać przekazana w dwóch transzach po 2 000 000 zł.  

W 2018 roku Rada Miejska w Tczewie uchwałą nr XL/359/2018 z dnia 29 marca 2018 roku 

wyraziła zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego TTBS Sp. z o.o. o kwotę 2 000 000 zł.  

W związku ze zbliżającym się terminem płatności, Miasto jest zobowiązane do przekazania 

drugiej transzy w kwocie 2 000 000 zł.    

Wprowadzenie powyższej kwoty do kapitału zakładowego TTBS sp. z o.o. pozwoli na 

realizowanie planowanych zadań.  

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

  Zastępca Prezydenta Miasta  

                                                                                                                      Adam Burczyk 

 

 

 

 


