
UCHWAŁA Nr 128/XVI/2019 

RADY MIEJSKIEJ w GOSTYNINIE 

 

z dnia 28 listopada 2019 r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów 

Agencji Rozwoju i Promocji Zamek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Gostyninie 

 

  

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

gminnym  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Rada Miejska w Gostyninie uchwala, 

co następuje: 

 

§1 

 

1. Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Agencji Rozwoju 

i Promocji Zamek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie 

z kwoty 447.000,00 (czterysta czterdzieści siedem tysięcy) złotych  do kwoty 497.000,00  

(czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych, tj. o kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) 

złotych poprzez utworzenie 50 (pięćdziesiąt) nowych udziałów o wartości nominalnej po 

1000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy. 

2. Nowoutworzone udziały obejmie w całości Gmina Miasta Gostynina jako jedyny wspólnik 

i pokryje wkładem pieniężnym w wartości 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych. 

 

 

§2 

 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

 

§3 

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Andrzej Hubert Reder 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

 

 Rada Miejska w Gostyninie uchwałą nr 126/XVI/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. 

zmieniającą Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019 w jej § 1 ust. 2 (oraz w 

uzasadnieniu do uchwały w pkt. 4 Wydatki majątkowe budżetu Miasta, w rozdziale 92195) poprzez 

zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł., zapewniła środki w tej wysokości z 

przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego na zwiększenie kapitału zakładowego w spółce 

miejskiej tj. Agencji Rozwoju i Promocji Zamek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Gostyninie. 

 

 Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  przyznaje 

Radzie kompetencje do stanowienia w zakresie podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych 

gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących – lit. g -  „określania zasad 

wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta”. 

 

 Otrzymane zwiększenie kapitału zakładowego Spółki, Zarząd planuje przeznaczyć na 

rozwój przedsiębiorstwa tj. wprowadzenie nowych usług i ulepszenie już oferowanych.  

Spółka Zamek przygotowuje się do wprowadzenia usług cateringu – przygotowania posiłków i 

transportowania ich do siedziby zamawiającego wraz z pełną obsługą kelnerską. W tym celu trwają 

prace przygotowawcze do przystosowania pomieszczeń kuchni wg. wskazań obowiązujących 

przepisów sanitarnych. Na fundamencie wyżej wspominanych zmian zostanie uruchomiona usługa 

obiadów abonamentowych dla klientów indywidualnych oraz restauracja dla potrzeb gości 

hotelowych.  

Zarząd poczynił starania do dołączanie Spółki do grup pośredniczącej w pozyskiwaniu 

klientów biznesowych na rynku województwa kujawsko-pomorskiego. Celem Spółki jest sprzedaż 

usług, wynajem sal i organizacja szkoleń i konferencji. Członkostwo w grupie pośredniczącej 

stwarza możliwość nawiązania kontaktu bezpośrednio z właścicielami lub reprezentantami firm i 

instytucji na terenie, na którym działania handlowe i marketingowe były prowadzone nie 

wystarczająco lub wcale. Roczny koszt pośrednictwa jest płatny i wynosi 4000 zł. 

Pozostałe środki zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań, które powstały w wyniku 

zastoju na rynku usług gastronomicznych w szczególności imprez weselnych, z którym głównie 

Spółka jest związana. Główne zobowiązanie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynosi  53 

tysiące złotych. W chwili obecnej Spółka nie dysponuje środkami na spłatę całej kwoty zaległych 

składek. Zarząd wniósł wniosek do ubezpieczyciela o spłatę należności w układzie ratalnym co 

pozwoliło by na sprawne uregulowanie należności.      

 

 

 Z uwagi na powyższe uchwała jest konieczna i zasadna. 

 

  

 


