UCHWAŁA NR CVII/2786/18
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 5 lipca 2018 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/625/16 w sprawie utworzenia przez
Gminę Miejską Kraków jednoosobowej spółki Trasa Łagiewnicka spółka akcyjna.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f i g) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000)
oraz art. 2, art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 827) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVII/625/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie
utworzenia przez Gminę Miejską Kraków jednoosobowej spółki Trasa Łagiewnicka spółka akcyjna
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Celem Spółki jest realizacja projektu, o którym mowa w § 2 ust. 1 oraz realizacja zadania
określonego w § 2 ust. 2a.”
2) w § 2:
a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Spółce powierza się realizację zadania polegającego na przeprowadzeniu konsultacji
społecznych, opracowaniu koncepcji, pozyskaniu decyzji środowiskowej oraz pozyskaniu
innych stosownych zgód, pozwoleń, warunków, decyzji i opracowań w tym warunków
programu funkcjonalno-użytkowego w celu przygotowania udzielenia zamówienia publicznego
na usługi projektowe i realizacje robót budowlanych w zakresie inwestycji Trasa Pychowicka
oraz Trasa Zwierzyniecka.”;
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Sposób wykonania powierzonego Spółce projektu, o którym mowa w ust. 1 oraz zadania,
o którym mowa w ust. 2a w ramach zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków, w tym zakres
obowiązków i wynagrodzenie Spółki, zostanie określony w odpowiedniej umowie
wykonawczej zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Spółką.”;
3) w § 3:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wyraża się wolę wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału,
z przeznaczeniem na dokapitalizowanie Spółki w celu realizacji projektu opisanego
w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały, w kwocie 1 277 832 220 (słownie: miliard dwieście
siedemdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia)
złotych.”;
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Wyraża się wolę wniesienia przez Gminę Miejską Kraków wkładu pieniężnego na
podwyższenie kapitału z przeznaczeniem na dokapitalizowanie Spółki w celu realizacji zadania
opisanego w § 2 ust. 2a niniejszej uchwały, w kwocie 11 000 000,00 (słownie: jedenaście
milionów) złotych.”;
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c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Gmina Miejska Kraków przekaże Spółce wkład pieniężny o którym mowa w ust. 2a
w następujący sposób:
1) w wysokości 2 000 000,00 (słownie: dwa miliony) złotych w 2018 roku;
2) w wysokości 7 000 000,00 (słownie: siedem milionów) złotych w 2019 roku;
3) w wysokości 2 000 000,00 (słownie: dwa miliony) złotych w 2020 roku.”;
d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Poszczególne kwoty rocznych, jak i łączna kwota dokapitalizowań, o których mowa
w ust. 2-3a, będą ustalone w zależności od rzeczywistej wysokości rekompensaty z tytułu
realizacji przedsięwzięcia o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz zadania, o którym mowa
w § 2 ust. 2a, na podstawie rozliczenia wynikającego z odpowiedniej umowy wykonawczej,
o której mowa w § 2 ust. 3.”;
e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Ostateczne kwoty dokapitalizowania w poszczególnych
latach zostaną określone
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa i w uchwałach budżetowych”.
f) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Za wniesiony wkład pieniężny opisany w ust. 3 i 3a Gmina Miejska Kraków może
obejmować w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki akcje za cenę emisyjną wyższą od
ich wartości nominalnej, z przeznaczeniem różnicy (nadwyżki emisyjnej) na tworzenie kapitału
zapasowego”.
§ 2. Rada Miasta Krakowa wyraża wolę powierzenia spółce Trasa Łagiewnicka S.A. realizacji
przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego budowę Trasy Pychowickiej oraz Trasy
Zwierzynieckiej, przewidzianego do dokonania na mocy odrębnej uchwały Rady Miasta Krakowa.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa
Bogusław Kośmider
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