
Uchwała Nr LXI/447/2021 

Rady Gminy Kosakowo  

z dnia 26 października 2021 roku 

 

 

w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym 

jednoosobowej spółki Gminy Kosakowo działającej pod firmą Kosakowo Sport  spółka               

z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Pogórzu Gmina Kosakowo. 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§1 
 

1. Rada Gminy Kosakowo wyraża wolę objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 

zakładowym Kosakowo Sport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji                  

z siedzibą w Kosakowie w latach 2022-2025. 

2. Podwyższony kapitał zakładowy w kwocie 6 300 000,00 (słownie: sześć milionów trzysta 

tysięcy 00/100) zł dzielić się będzie na 6 300 (sześć tysięcy trzysta) udziałów o wartości 

nominalnej 1000,00 zł każdy. 

3. Całość udziałów obejmie i pokryje Gmina Kosakowo wkładem pieniężnym w kwocie 

6 300 000,00 (słownie: sześć milionów trzysta tysięcy) zł ze środków przewidzianych                   

na ten cel w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2033.  

4. Podwyższony kapitał zakładowy będzie obejmowany i pokrywany w czterech etapach: 

a) 2022 r. – 1 850 000,00 (słownie: milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy 00/100) zł                              

tj. 1 850 (tysiąc osiemset pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 1000,00 zł każdy. 

b) 2023 r. – 1 800 000,00 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy 00/100) zł tj. 1 800 (tysiąc 

osiemset) udziałów o wartości nominalnej 1000,00 zł każdy. 

c) 2024 r. – 1 550 000,00 (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy 00/100) zł                         

tj. 1 550 ( tysiąc pięćset pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 1000,00 zł każdy. 

d) 2025 r. – 1 100 000,00 (słownie: jeden milion sto tysięcy 00/100) zł tj. 1 100 (tysiąc sto) 

udziałów o wartości nominalnej 1000,00 zł każdy. 

 

§2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

§3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 

W celu realizacji zadań własnych Gminy Kosakowo powołała spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością w organizacji o nazwie „Kosakowo Sport”. Głównymi zadaniami nowej 

spółki jest 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. Z prognozowanego 

modelu finansowego spółki wynika że w początkowym okresie niezbędne będzie zapewnienie 

finansowania przez Gminę Kosakowo. W tym celu zostały zabezpieczone stosowne środki 

finansowe w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2033. Podejmując niniejszą 

uchwałę Rada Gminy Kosakowo zapewnia bezpieczeństwo finansowe spółki i tym samym 

pewność że powierzone spółce realizowanie zadań publicznych będzie wykonywane                       

na najwyższym poziomie. 

 

 


