
ZARZĄDZENIE Nr 3572/2017
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 20.12.2017 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Miejska Infrastruktura sp. z o. o.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232), art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 827) oraz § 3 ust. 3 uchwały Nr XCIV/1392/13 Rady Miasta Krakowa z 
dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 
zmienioną uchwałą Nr XXXVII/629/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2016 r., zarządza się, co 
następuje:

§ 1. Postanawia się podwyższyć kapitał zakładowy spółki Miejska Infrastruktura sp. z 
o.o. (dalej MI sp. z o.o.) poprzez wniesienie przez Gminę Miejską Kraków wkładu 
pieniężnego w kwocie 5 926 000 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset dwadzieścia sześć 
tysięcy złotych). 

§ 2. Upoważnia się Tadeusza Trzmiela – Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa, do 
odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MI sp. z o.o., dotyczącego 
podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Aktu założycielskiego Spółki.

§ 3. Koszty związane z podwyższeniem kapitału zakładowego ponosi MI sp. z o.o.

§ 4. Środki finansowe o których mowa w § 1 zarządzenia zostały ujęte w planie 
finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2017; Dział 600, Rozdział 60016, § 6010, 
Zadanie Nr GS/MAS/04 „Dokapitalizowanie Miejska Infrastruktura sp. z o.o. (Program 
Parkingowy)”.

§ 5. Niniejsze zarządzenie wraz z uchwałą Zgromadzenia Wspólników w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego MI sp. z o.o., stanowią podstawę do podpisania 
oświadczenia o objęciu udziałów spółki MI sp. z o.o. w formie aktu notarialnego.

§ 6. Zgodnie z obliczeniami dokonanymi na podstawie § 4 pkt. 3 lit. a) rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania 
wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2004 r. Nr 194 poz. 
1983 ze zm.) oraz na podstawie „Oszacowania wartości rynkowej spółki Miejska 
Infrastruktura sp. z o.o. sporządzonego przez International Management Services sp. z o.o. w 
Krakowie, ul. Felicjanek 4/10, Ekwiwalent Dotacji Brutto (EDB) jest ujemny, co wskazuje na 
brak korzyści ekonomicznej uzyskiwanej przez przedsiębiorcę w związku z przedmiotowym 
dokapitalizowaniem.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Skarbu Miasta.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


