
Uchwała Nr LX/438/2021 

Rady Gminy Kosakowo  

z dnia 29 września 2021 roku 

 

 

 

w sprawie: utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Kosakowo 

Sport”. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ) w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r.                

o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 679) Rada Gminy Kosakowo uchwala,             

co następuje: 

§1. 

1. W celu wykonywania zadań własnych Gminy Kosakowo z zakresu kultury fizycznej, 

sportu i turystyki, promocji gminy oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych tworzy się spółkę                          

z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Kosakowo Sport”. 

2. Podstawowym celem działalności spółki Kosakowo Sport spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością jest wykonywanie zadania własnego Gminy Kosakowo, 

zaspakajania potrzeb mieszkańców o charakterze użyteczności publicznej,                          

a w szczególności: prowadzenie działalności rozrywkowej, rekreacyjnej                          

i  edukacyjnej związanej ze sportem, w tym między innymi  lotniczym, organizacja 

imprez, a także zarządzanie posiadanym majątkiem i infrastrukturą., zgodnie                       

z brzmieniem art. 7 ust. 4, 10, 17, 18, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1372) Cel podstawowy spółki realizowany jest 

poprzez świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym na zasadach 

określonych w Decyzji Komisji nr 2012/21/UE z dnia 20 grudnia 2011 roku                       

w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 TFUE do pomocy państwa w formie 

rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej 

przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym 

interesie gospodarczym (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9380) 

(2012/21/UE), 

3. Spółka może prowadzić także działalność z zakresu innych zadań własnych gminy,                

a także świadczyć usługi zgodnie z aktem założycielskim. 



§2. 

1. Kapitał zakładowy Spółki w chwili jej zawiązania wynosić będzie 1.000.000,00 zł  

(słownie: jeden milion złotych) i dzielić się będzie na 1000 udziałów o wartości 

nominalnej 1.000,00 zł ( jeden tysiąc złotych) każdy. 

2. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego poprzez utworzenie nowych 

udziałów, prawo pierwszeństwa ich nabycia przysługiwać będzie Gminie Kosakowo, 

co zostanie zapisane w akcie założycielskim Spółki.  

3. Zbycie udziałów Spółki lub ich części oraz ustanowienie na nich zastawu wymaga 

uprzedniej zgody wszystkich wspólników, przy czym zbycie lub zastawienie 

udziałów lub ułamkowej części udziałów przysługujących Gminie Kosakowo 

następuje na podstawie uchwały Rady Gminy Kosakowo. 

4. Dopłaty do kapitału zakładowego wymagają zgody wszystkich wspólników Spółki. 

 

§3. 

1. Gmina Kosakowo obejmie 100% udziałów i pokryje je wkładem pieniężnym. 

2. Wpłata na kapitał zakładowy nastąpi w całości niezwłocznie po utworzeniu spółki. 

 

§4. 

1. Szczegółowe zadania, przedmiot działalności i organizację Spółki określi jej akt 

założycielski. 

2. Upoważnia się Wójta Gminy Kosakowo do wykonania wszystkich czynności 

wymaganych przez prawo do powołania i zarejestrowania Spółki, zwłaszcza                          

do złożenia oświadczenia woli o utworzeniu spółki „Kosakowo Sport” na warunkach 

określonych w niniejszej uchwale. 

 

§5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

§6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

W celu realizacji zadań własnych Gminy Kosakowo zamierza powołać spółkę                   

z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie „Kosakowo Sport”. Głównymi zadaniami nowej 

spółki będzie realizacja zadań własnych Gminy Kosakowo z zakresu kultury fizycznej, sportu 

i turystyki, promocji gminy oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej oraz obiektów  administracyjnych. Od dłuższego czasu można zaobserwować 

bardzo dynamiczny rozwój gminy pod względem infrastruktury sportowej. Aby w pełni 

wykorzystać powstające obiekty optymalnym wydaje się powołanie podmiotu, który              

w kompleksowy sposób zarządzałby powierzoną infrastrukturą oraz realizował zadania 

gminne, jak na przykład organizacja imprez o charakterze sportowym. Założeniem powołania 

spółki jest, aby od początku 2022 r. zarządzała następującymi obiektami: 

Centrum Sportowe Kosakowo 

Zlokalizowane przy Szkole Podstawowej w Kosakowie, w jego skład wchodzą 

między innymi basen 25 m na sześć torów, duża sala gimnastyczna, sale wielofunkcyjne, 

boisko do piłki nożnej, boisko do koszykówki i siatkówki. Co roku z basenu korzystają 

mieszkańcy gminy, szkoły podstawowe, szkółki do nauki pływania. Z Sali gimnastycznej 

oraz z sal wielofunkcyjnych korzystają liczne kluby i organizacje w celu organizacji zajęć 

sportowych takich jak siatkówka, piłka nożna, gimnastyka, sporty walki itp. Obecnie 

zarządzane jest przez gminna spółkę komunalną PUK PEKO sp. z o.o. Po utworzenie spółki 

komunalnej „Kosakowo Sport”, planowane jest przekazanie obiektu wraz z całym 

personelem do nowej spółki.  

Zespół Boisk Kosakowo Złote Piaski 

Jest to kompleks sportowy, który jest sukcesywnie budowany od 10 lat. Obecnie                  

do dyspozycji są trzy pełnowymiarowe boiska sportowe, na których regularnie ćwiczą 

zawodnicy oraz dzieci ze szkół w Gminie Kosakowo. Głównym użytkownikiem boisk jest 

gminny klub sportowy Sztorm Kosakowo, gdzie obecnie uczy się grać w piłkę blisko                   

250 dzieci. Cały teren jest zarządzany i administrowany bezpośrednio przez Urząd Gminy 

Kosakowo. Po utworzeniu spółki komunalnej „Kosakowo Sport”, planowane jest przekazanie 

obiektu do prowadzenia nowej spółce dla realizacji powierzonego jej zadania. 

Bosmanat i przystań żeglarska w Rewie 

Budynek Bosmanatu oddany do użytkowania w 2020 r. wraz z planowaną rozbudową 

pomostu ma być centrum żeglarskim w Gminie Kosakowo. Obecnie głównym 

użytkownikiem jest Yacht Klub Rewa, który istnieje ponad 10 lat i obecnie zrzesza około  

200 pasjonatów żeglarstwa. Dodatkowo klub organizuje szkolenia żeglarskie i motorowodne 

dla dzieci z Gminy Kosakowo. Budynek jest zarządzany i administrowany bezpośrednio 

przez Urząd Gminy Kosakowo. Po utworzenie spółki komunalnej „Kosakowo Sport”, 

planowane jest przekazanie obiektu do zarządzania do nowej spółki.  



Kąpieliska w Rewie i w Mechelinkach 

W Gminie Kosakowo zlokalizowane są trzy kąpieliska 2 w Rewie, jedno                             

w Mechelinkach. Dodatkowo jest jedno kąpielisko wspólne na granicy w miastem Gdynia. 

Kąpieliska działają w okresie sezonowym. Do tej pory koszty finansowe działania kąpielisk 

ponosiła Gmina Kosakowo, a organizacją kąpielisk zajmowała się spółka PUK PEKO.                  

Po utworzenie spółki komunalnej „Kosakowo Sport”, planowane jest przekazanie wszystkich 

kompetencji w zakresie organizacji kąpielisk do nowej spółki.  

Lotnisko Kosakowo 

Gmina Kosakowo jest dysponentem całego terenu do 2040 r. Dodatkowo w 2021 r. 

gmina złożyła ofertę zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która została 

zatwierdzona przez komisarza sądowego. Głównym założeniem jest uruchomienie lotniska 

cywilnego w zakresie: General Aviation, działalności szkoleniowej, organizacji lotów 

szybowcowych oraz skoków na spadochronie. Dodatkowo planowana jest organizacja 

działalności okołolotniskowej takiej jak imprezy lotnicze, imprezy masowe, wynajem 

hangarów, wynajem i dzierżawa terenu. Gmina Kosakowo nie planuje uruchomienia 

pasażerskich lotów rejsowych i czarterowych. Obecnie zarządzanie lotniskiem organizowane 

jest przez Referat ds. Lotniska w Urzędzie Gminy Kosakowo. Po utworzenie spółki 

komunalnej „Kosakowo Sport”, planowane jest przekazanie całości kompetencji                            

i obowiązków związanych z zarządzaniem infrastrukturą. Zakłada się też, że do nowej spółki 

przejdą obecni pracownicy Referatu ds. Lotniska. Po utworzenie spółki komunalnej 

„Kosakowo Sport”, planowane jest przekazanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa                 

do zarządzania do nowej spółki. Spółka „Kosakowo Sport” byłaby zarządzającym lotniskiem 

cywilnym zgodnie z polską ustawą „Prawo Lotnicze”. 

Organizacja imprez i wydarzeń sportowych 

Gmina Kosakowo co roku organizuje liczne imprezy i wydarzenia sportowe.                     

Do najważniejszych można zaliczyć: Biegi Niepodległościowe, liczne regaty żeglarskie                 

w Rewie i w Mechelinkach, turnieje piłkarskie, zawody siatkarskie, zawody Strongman,                  

i wiele innych. Całość finansowane i organizowane jest przez Referat ds. Sportu Turystyki                           

i Rekreacji  w Urzędzie Gminy Kosakowo. Po utworzeniu spółki komunalnej „Kosakowo 

Sport”, planowane jest przekazanie całości kompetencji i obowiązków związanych                         

z organizacją imprez do nowej spółki. Zakłada się też,  że do nowej spółki przejdą obecni 

pracownicy Referatu ds. Sportu Turystyki i Rekreacji .  

W przyszłości nie wyklucza się przekazania do spółki kolejnych obiektów tak, aby 

poszerzać ofertę w zakresie sportu dla mieszkańców Gminy Kosakowo. Dodatkowo bardzo 

korzystnym mogłoby być realizowanie zadań inwestycyjnych w zakresie obiektów 

sportowych przez nową spółkę. 

W świetle powyższego uzasadnienia powołanie nowej spółki komunalnej „Kosakowo 

Sport” sp. z o.o. jest jak najbardziej zasadne.  


