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Gmina Świecie posiada całościowe i większościowe udziały w następujących jednostkach 

organizacyjnych; 

1. W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, jest to spółka która rozpoczęła działalność w 

styczniu 1992 roku. Przedmiotem działalności spółki jest głównie zarządzanie 

nieruchomościami na zlecenie. Jedynym udziałowcem w ogólnej wartości kapitału spółki jest 

gmina Świecie, co oznacza, że gmina posiada 100 % udziałów w ogólnej wartości kapitału,  

co daje 333 udziały  o łącznej wartości 333.000 zł. Działalność Spółka w  roku 2012 

zakończyła zyskiem.  

2. Kolejną jednostką organizacyjną (spółką) w której gmina posiada całościowy udział jest 

Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, istniejące od marca 2000 roku. 

Zadaniem statutowym spółki jest budowa mieszkań na wynajem. Jedynym właścicielem 

spółki jest gmina, mamy 100 % udziałów w ogólnej wartości kapitału, co daje 12 033 udziały 

o łącznej wartości nominalnej 6 016 500 zł. Spółka zakończyła działalność za rok 2012 

zyskiem. 

3. Również 100 % udziałów  i jedynym udziałowcem jest gmina w Zakładzie  Wodociągów 

i Kanalizacji. ZWIK jako sp. z o.o. funkcjonuje od stycznia 1992 roku , obecnie posiadamy 

100 % udziałów w ogólnej wartości kapitału co daje nam 8 790 udziałów o łącznej wartości 

9 801 201,60 zł. Przedmiotem działalności spółki jest działalność usługowa w zakresie 

poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody. Rok 2012 spółka zakończyła zyskiem. 

4. Koleją spółką ze 100 % udziałem gminy jest Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania 

Odpadów „Eko-Wisła” Sp. z o. o., istniejąca od stycznia 2008 roku. Podstawowym 

przedmiotem działalności jest unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Kapitał zakładowy 

wynosi 50 udziałów o łącznej wartości 50. 000 zł.  Spółka zakończyła rok 2012 zyskiem. 

5. Ostatnią spółką, w której gmina posiada większościowy udział ( nieomalże 100 %,           

bo 97,93 % udziałów w ogólnej wartości kapitału) jest spółka Vistula Park. Informacja 

dodatkowa 2,07 % udziałów posiada  Gmina Pruszcz Pomorski. Spółka Vistula Park istnieje 

od sierpnia 2002 roku, podstawowy zakres działalności to zarządzanie Halą widowiskowo      

- sportową oraz prowadzenie Świeckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Gmina posiada 

945 udziały o łącznej wartości nominalnej 472.500 zł. Spółka rok 2012 zakończyła stratą. 

 

 

 



Ponadto Gmina posiada mniejszościowe udziały w następujących spółkach: 

1. Zakład Usług Komunalnych, jest to spółka istniejąca od września 1995 roku, w której 

gmina Świecie posiada 100 udziałów o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł, co daje     

25,70 % udziałów w ogólnej wartości kapitału spółki. Rok 2012 spółka zakończyła zyskiem. 

2. Spółka Praterm Północ obecnie Dalkia Północ Sp z o.o. Aktualnie gmina posiada     

10,81 %  udziałów w ogólnej wartości kapitału spółki, co daje 6 405 udziałów o łącznej 

wartości nominalnej 3.202.500 zł. Spółka rok 2012 zakończyła zyskiem. 

3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Florencja II” Sp. z o.o. , gmina posiada    

37,5 % udziałów w ogólnej wartości kapitału spółki, co daje 60 udziałów o łącznej wartości 

30.000,00 zł. Spółka rok 2012 zakończyła zyskiem. 

4. Ponadto gmina posiada 10 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1 525 zł w Spółdzielni 

Pomóż Sam Sobie oraz 16 akcji  o łącznej wartości nominalnej  1.600 zł (0,31%)                 

w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej Municypium, wydawcy czasopisma Wspólnota,      

a także 4 udziały w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu o łącznej wartości 472,55 zł 

(0,14%). Brak informacji nt zysku bądź straty w powyższych spółkach. 


