UCHWAŁA Nr XXII / 148 / 2008
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU
z dnia 28 sierpnia 2008 roku
w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ) oraz
art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r.
Nr 9, poz. 43 z późn. zm.2) ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na następujących
warunkach:
1/ Wspólnikiem Spółki będzie Gmina Miejska Wągrowiec.
2/ Firma Spółki przyjmie brzmienie: „Aquapark Wągrowiec Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Wągrowcu”, a jej siedzibą będzie miasto Wągrowiec.
3/ Przedmiotem działalności Spółki będzie prowadzenie działalności gospodarczej
związanej z budową, zarządzaniem i eksploatacją krytego obiektu basenowego
wraz z częścią rekreacyjno-sportową.
4/ Kapitał zakładowy Spółki wyniesie 3.339.000 zł ( słownie: trzy miliony trzysta
trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) i pokryty zostanie:
a/ wkładem pienięŜnym w kwocie 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych),
b/ wkładem niepienięŜnym w postaci gruntu o numerach działek: 532/9
o pow. 943 m2, 532/11 o pow. 3 120 m2 i 1264/15 o pow. 127 m2 połoŜonych
przy ul. Kościuszki w Wągrowcu, o łącznej wartości 1.339.000 zł (słownie:
milion trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych).
5/ Kapitał zakładowy Spółki będzie w kolejnych latach podwyŜszany.
6/ Spółka zostanie powołana na czas nieokreślony.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

1)

zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006
roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218
2)

zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 roku Nr 106, poz. 679,
Nr 121, poz. 770, z 1998 roku Nr 106, poz. 668, z 2002 roku Nr 113, poz. 984, z 2003 roku Nr 96, poz. 874, Nr
199, poz. 1937,

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII / 148 / 2008
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 28 sierpnia 2008 roku
w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
W związku z planowaną budową aquaparku w Wągrowcu, celowe jest ustanowienie
podmiotu, którego przedmiotem działalności będzie budowa i eksploatacja obiektu.
Najkorzystniejszą formą organizacyjno-prawną wydaje się być spółka prawa
handlowego, której utworzenie spowoduje, Ŝe:
a. powstały podmiot posiadać będzie osobowość prawną, w tym odrębność
finansową,
b. powstały podmiot posiadać będzie majątek oraz zdolność kredytową ,
c. powstały podmiot będzie miał moŜliwość odliczenia 22% VAT- u od inwestycji,
co przy koszcie przedsięwzięcia ok. 30 mln PLN jest istotną kwestią,
d. istnieje moŜliwość przystąpienia do spółki innych jednostek samorządu
terytorialnego w celu współfinansowania inwestycji.
Wstępną wolę przystąpienia do spółki wyraziły : Miasto i Gmina Skoki, Miasto
i Gmina Gołańcz, Gmina Wapno, Gmina Mieścisko oraz Gmina Damasławek.

Tworzona Spółka realizować będzie zadanie gminy określone w art. 7 ust. 1 pkt 10
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
zaspokojenia

zbiorowych

potrzeb

społeczności

mające na celu

miasta

Wągrowca

w zakresie sportu i rekreacji.
W związku z powyŜszym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione i celowe.

