
Uchwała Nr LXI/448/2021 

Rady Gminy Kosakowo  

z dnia 26 października 2021 roku 

 

 

 

w sprawie: powierzenia spółce „Kosakowo Sport Sp. z o.o.” w organizacji zadań własnych 

Gminy Kosakowo. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.7 ust.1 pkt.12,15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                              

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art.2 i art.4 

ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 679 ze zm.)  

 

Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. W celu zapewnienia zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Kosakowo               

w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki, promocji gminy, w tym organizacja imprez                    

o charakterze sportowym oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej oraz obiektów administracyjnych, takich jak między innymi: 

a. Lotnisko Kosakowo 

b. Centrum Sportowe Kosakowo 

c. Boiska Złote Piaski 

d. Bosmanat i Przystań Żeglarska Rewa  

e. Kąpieliska w Gminie Kosakowo 

powierza się spółce „Kosakowo Sport sp. z o.o.” w organizacji w Kosakowie wykonywanie 

zadania własnego Gminy Kosakowo na okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 09.09.2040 r. 

2. Zadania, o których mowa w ust.1 mają charakter usług publicznych i będą realizowane                

w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty w ramach podstawowej działalności 

Spółki. 

3. Zakres powierzonego zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały,                                 

oraz sposób jego wykonywania, zostanie ustalony w umowie wykonawczej, która zostanie 

zawarta pomiędzy Gminą a Spółką, w celu wykonania niniejszej uchwały; jej przedmiotem 

będzie w szczególności określenie praw i obowiązków Gminy i Spółki dotyczących: 

świadczenia przez Spółkę usług w ogólnym interesie gospodarczym powierzonych przez 

Gminę, w zakresie dotyczącym wysokości i terminów płatności na rzecz Spółki 

rekompensaty z tytułu świadczenia przez Spółkę usług w zakresie powierzonego jej zadania. 

 

 

 



§ 2. 

 

1. Z tytułu wykonywania powierzonego zadania Spółka może otrzymywać rekompensatę 

udzielaną zgodnie z prawem Unii Europejskiej dotyczącym udzielania pomocy państwa              

w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym. 

Wysokość rekompensaty będzie obliczana na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach, z uwzględnieniem zasady, iż kalkulacja rekompensaty powinna wykazać,                  

że w wyniku przyznania dofinansowania nie wystąpi nadmierne wynagrodzenie Spółki. 

Wypłata i rozliczenie rekompensaty nastąpi zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości 

oraz w zgodzie z decyzją Komisji nr 2012/21/UE z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie 

stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 

państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej 

przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym 

interesie gospodarczym (notyfikowaną jako dokument nr C (2011) 9380), rekompensata 

będzie wypłacana Spółce w latach 2022 - 2025.  

2. Sposób wykonywania powierzonego zadania własnego Gminy, o którym mowa w § 1                    

oraz warunki finansowania określi umowa wykonawcza zawarta pomiędzy Gminą 

Kosakowo a Spółką. 

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

   

 

 Zgodnie z art.7 pkt.12 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy                 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy                     

do zadań własnych gminy. Zadania własne obejmują między innymi sprawy: 

- kultury fizycznej, sportu i turystyki, 

- promocji gminy,  

- utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów    

   administracyjnych. 

 Zgodnie z art.2 i art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce 

komunalnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236) gospodarka komunalna może być prowadzona 

przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach samorządowych zakładu 

budżetowego lub spółek prawa handlowego. Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, 

organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o wyborze sposobu 

prowadzenia i form gospodarki komunalnej. Zakres powierzonego zadania obejmuje zadania 

własne Gminy Kosakowo. 

Powierzenie zadań własnych w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki, promocji 

gminy oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych, takimi jak między innymi: 

a. Lotnisko Kosakowo 

b. Centrum Sportowe Kosakowo 

c. Boiska Złote Piaski 

d. Bosmanat i Przystań Żeglarska Rewa  

e. Kąpieliska w Gminie Kosakowo 

f. Organizowanie imprez o charakterze sportowym 

Ma w znaczący sposób poprawić jakość oferty w dziedzinie sportu, turystki i rekreacji                       

dla mieszkańców Gminy Kosakowo, a także dla turystów i osób odwiedzających gminę. 

Powyższe rozwiązanie powinno się również przyczynić do jak najbardziej efektywnego 

zarządzania gminnymi obiektami służącymi głównie działalności sportowej.  

 Okres na jaki zostało powierzone zadanie własne Gminy wyznaczony został zgodnie               

z art. 2 ust. 2 decyzji UE 21/2012 .Zgodnie z pkt 17 zasad ramowych długość okresu 

powierzenia powinna być uzasadniona odniesieniem do obiektywnych kryteriów. Kryterium 

ustalającym okres odniesienia w przypadku niniejszej Uchwały jest konieczność 

zamortyzowania niepodlegających przeniesieniu aktywów trwałych oraz okresem dzierżawy 

na jaki Gmina Kosakowo włada terenem obejmującym tereny lotniska. Ze względu                                 

na wybudowaną infrastrukturę na terenie Lotniska Kosakowo oraz termin dzierżawy gruntów 

od Skarbu Państwa konieczne jest powierzenie ww. zadań do 9 września 2040.  

 


