
UCHWAŁA NR 222/XLV/2013  
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE

z dnia 13 grudnia 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego 
Agencji Rozwoju i Promocji „ZAMEK” Spółka z o.o. 

z siedzibą w Gostyninie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża  się  zgodę  na  podwyższenie  kapitału  zakładowego  spółki  Agencja  Rozwoju
i Promocji „ZAMEK” Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie z kwoty 327.000,00 (trzysta
dwadzieścia siedem tysięcy) złotych do kwoty 447.000,00 (czterysta czterdzieści siedem
tysięcy) złotych, tj. o kwotę 120.000,00 złotych (sto dwadzieścia tysięcy) złotych poprzez
utworzenie 120 (sto dwadzieścia) nowych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00
złotych (jeden tysiąc złotych) każdy.

2. Nowoutworzone  udziały  obejmie  w  całości  Gmina  Miasta  Gostynina  jako  jedyny
wspólnik i pokryje wkładem pieniężnym o wartości 120.000,00 złotych (sto dwadzieścia
tysięcy) złotych.

§ 2

Integralny załącznik do niniejszej uchwały stanowią rachunek zysków i strat spółki na dzień
31.10.2013 r.  oraz  uchwała  nr  5/2013 Rady Nadzorczej  spółki  z  dnia  4  grudnia  2013 r.
w sprawie dalszego istnienia spółki Agencja Rozwoju i Promocji „ZAMEK” Sp. z o.o.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Gostynina.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                    

                                                                             Jolanta Syska-Szymczak



UZASADNIENIE

Celem  funkcjonowania  spółki  Agencja  Rozwoju  i  Promocji  „Zamek”  z  siedzibą
w  Gostyninie  jest  prowadzenie  działalności  polegającej  na  zarządzaniu  nieruchomością
obiektu zamkowego oraz na promocji Gminy Miasta Gostynina poprzez działania  w sferze
krzewienia  kultury  i  rozpowszechnienia  pozytywnego  wizerunku  miasta  Gostynina.
Zapewnienie spółce dodatkowych środków w kapitale zakładowym umożliwi kontynuowanie
działalności  statutowej  oraz  uchroni  ją  przed likwidacją  ze względu na fakt,  że  rachunek
zysków  i  strat  sporządzony  przez  spółkę  wykazał  stratę  przekraczającą  połowę  kapitału
zakładowego. 

Na  konieczność  podwyższenia  kapitału  zakładowego  spółki  wskazują  przede
wszystkim rachunek zysków i  strat  na dzień 31.10.2013 r.  oraz uchwała  nr 5/2013 Rady
Nadzorczej  Agencji  Rozwoju i  Promocji  „ZAMEK” Sp. z o.o.   z dnia 4 grudnia 2013 r.
w  sprawie  dalszego  istnienia  spółki  Agencja  Rozwoju  i  Promocji  „ZAMEK” Sp.  z  o.o.,
stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

W związku z powyższym powzięcie uchwały jest zasadne. 


