
UCHWAŁA NR XXXVII/304/16
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki działającej pod firmą 
,,Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością''

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. ,,f '' ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
2016 r. poz. 446 ze zm1)) Rada Miejska w Staszowie uchwala co następuje: 

§ 1. 

Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki działającej pod firmą: ,,Staszowskie 
Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością'', wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000644392, o kwotę 610 000,00 złotych 
(słownie: sześćset dziesięć tysięcy złotych 00/100) poprzez ustanowienie 1220 (słownie: tysiąc dwieście 
dwadzieścia) nowych udziałów o wartości po 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych 00/100) każdy. 

§ 2. 

Nowo ustanowione udziały obejmie w całości Gmina Staszów i pokryje wkładem pieniężnym o wartości 
610 000,00 złotych (słownie: sześćset dziesięć tysięcy złotych 00/100). 

§ 3. 

Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie pokryte ze środków budżetowych Miasta i Gminy Staszów na 
2016 rok. 

§ 4. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz

1) Zmiany:Dz.U. 2016 r. poz. 1579
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVII/304/16

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt. 9 lit ,,f'' ustawy z dnia 8 grudnia 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
2016. poz. 446 ze zm) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach 
majątkowych gmin, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących między innymi tworzenia 
i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich. ,,Staszowskie Centrum 
Przedsiębiorczosci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością'' zostało utworzone zgodnie z aktem 
założycielskim z dnia 12 września 2016 roku Nr Rep. A 4083/2016. Spółka powstała w celu tworzenia 
lokalnego środowiska innowacyjnego nastawionego na rozwój przedsiębiorczości poprzez tworzenie 
sprzyjającej bazy infrastrukturalnej, materialnej, ekonomicznej i socjalnej niezbędnej do tworzenia, 
wspierania i rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy Staszów i całego regionu. Spółka realizuje zadania 
własne gminy Staszów z zakresu: lokalnego transportu zbiorowego, utrzymania gminnych obiektów 
i urzadzeń użyteczności publicznej niezbędnych do realizacji celu spółki i promocji. Przedmiotowy wkład 
pieniężny przeznaczony zostanie na realizację celów Spółki a także nabycia zaplecza niezbędnego do jej 
prawidłowego funkcjonowania i rozwoju. Środki zostaną przekazane z budżetu Miasta i Gminy Staszów na 
rok 2016 dział 900 rozdział 90095§6010. Na zlecenie Spółki został wykonany test prywatnego inwestora. Do 
przeprowadzenia testu prywatnego inwestora - zgodnie z prawem wspólnotowym (w szczególności : 
z Traktatem Ustanawiającym Wspólnotę Europejską /TWE/art. 107, 108 i 345) - zobowiązany jest każdy 
organ publiczny jeśli jego działanie w konkretnym przypadku może nosić znamiona, iż udziela 
niedozwolonej pomocy publicznej. Dokonana analiza wskaźników finansowych oraz aspektów prawnych 
wykazuje, iż dokapitalizowanie Spółki przez Gminę nie stanowi pomocy publicznej (tj. przedsięwzięcie jest 
zgodne z prawem unijnym - w szczególności z Traktatem Ustanawiajacym Wspólnotę Europejską/ TWE/art 
107, 108 i 345). Ponadto z przeprowadzonej analizy wynika, iż dokapitalizowanie - traktowane jako 
inwestycja kapitałowa - jest opłacalne z punktu widzenia inwestora (Gminy Staszów). W związku 
z powyższym podjęcie uchwały należy uznać za celowe i w pełni uzasadnione. 
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