UCHWAŁA NR VI/XXXI/433/22
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO
z dnia 10 czerwca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie udziału Powiatu Wejherowskiego w kapitale zakładowym
Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U.
2022 r., poz. 528),
Rada Powiatu Wejherowskiego
uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na zwiększenie udziału Powiatu Wejherowskiego w kapitale zakładowym i zapasowym
Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w łącznej kwocie 30.000,00 zł
(trzydzieści tysięcy złotych).
§ 2.
1. Zwiększenie udziału nastąpi poprzez objęcie 29 udziałów o wartości nominalnej 1.007,00 zł (jeden tysiąc
siedem złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 29.203,00 zł (dwadzieścia dziewieć tysięcy dwieście trzy
złote) i pokrycie ich w całości wkładem pieniężnym.
2. Nadwyższka osiągnięta z tytułu objęcia udziałów przez Powiat Wejherowski powyżej ich wartości
nominalnej w kwocie 797,00 zł (siedemset dziewiędziesiąt siedem złotych) zasili kapitał zapasowy Spółki.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego
Józef Reszke
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Uzasadnienie
Uchwałą nr II/XXI/231/04 z dnia 14 września 2004 r. Rada Powiatu Wejherowskiego wyraziła zgodę na utworzenie przez
Powiat Wejherowski, wspólnie z innymi wspólnikami, Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o., obejmując 10
udziałów o wartości 1.000 zł każdy.
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na terenie województwa pomorskiego, poprzez ułatwienie im dostępu do źródeł finansowania działalności bieżącej oraz
rozwoju działalności, poprzez udzielanie im pożyczek na cele związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności
gospodarczej.
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2022 r. PFP udzielił 7.495 pożyczek na łączną kwotę 499.746.930 zł, z czego do przedsiębiorców z terenu powiatu
wejherowskiego trafiło kwota 35.126.732 zł w formie 508 pożyczek.
Powiat Wejherowski już trzykrotnie, w roku 2006, 2007 i 2008 zwiększał swoje zaangażowanie kapitałowe w Spółkę,
poprzez obejmowanie kolejnych udziałów i posiada obecnie 100 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, co daje
kwotę zaangażowaniaw wysokości 100.000 zł.
Mając na uwadze dotychczasową działalność spółki, jak również przyszły jej rozwój wobec nowej perspektywy unijnej,
większościowy udziałowiec – Województwo Pomorskie, podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego

PFP w I półroczu 2022 r. kwotą 10.028.713 zł drodze utworzenia 9.959 (dziewięć tysięcy dziewięćset
pięćdziesiąt dziewięć) nowych udziałów o wartości nominalnej po 1.007,00 zł (jeden tysiąc siedem złotych
00/100) każdy. Kwota ta została ujęta w Budżecie Województwa Pomorskiego decyzją Sejmiku Województwa
Pomorskiego w dniu 28.03.2022 r.
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z terenu powiatu wejherowskiego.
Uchwała rodzi skutki finansowe dla budżetu Powiatu Wejherowskiego w wysokości 30.000 zł (trzydzieści tysięcy
złotych).
Mając powyższe na uwadze, podjęcie przedmiotowej uchwały uważa się za zasadne.
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