
 
Nr kor. SOD: UM.821664.2022 
 

ZARZĄDZENIE NR PM-6387/2022 
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE 

z dnia 11 sierpnia 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez miasto Gliwice udziałów w podwyższonym kapitale 
zakładowym Zarządu Budynków Miejskich II Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością  
 
Na podstawie art. 26 ust. 4, art. 30 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.)  

 
zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Wyrazić zgodę na objęcie w podwyższonym kapitale zakładowym Zarządu Budynków 
Miejskich II Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 27.600 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sześćset) udziałów po 
500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy i pokrycie ich wkładem pieniężnym w wysokości 
13.800.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów osiemset tysięcy złotych 00/100).  

 
§ 2. Nabycie udziałów, o których mowa w § 1 sfinansować ze środków zabezpieczonych 

w budżecie Miasta Gliwice na 2022 rok. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 
Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe, Paragraf 6030 – Wniesienie wkładów 
do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków 
państwowych i innych instytucji finansowych. 

 
§ 3. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest Naczelnik Wydziału Nadzoru 

Właścicielskiego. 
 
§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia obejmuję osobiście.  
 
§ 5. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 

Zastępca Prezydenta Miasta 
 

  Ewa Weber 
 
 
 
 
 
Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
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