
UCHWAŁA NR XXVII/213/16
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 13 kwietnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Kościerskiego Funduszu Poręczeń 
Kredytowych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.)

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co 
następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na rozwiązanie Kościerskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych 
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Kościerzynie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Kościerzyna

Teresa Preis
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UZASADNIENIE

„Kościerski Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczona odpowiedzialnością” powołana
została aktem notarialnym z dnia 15 maja 2003 r. Repertorium A numer 1544/2003. Wspólnikami
Spółki są: Gmina Miejska Kościerzyna, Powiat Kościerski oraz Gmina Kościerzyna. Spółka jest
zarejestrowana Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000180665, a jej akta są prowadzone
przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 690.000,00 złotych i dzieli się na 1380 równych
udziałów o wartości nominalnej po 500,00 złotych każdy. Gmina Miejska Kościerzyna posiada w
Spółce 476 udziałów w łącznej kwocie 238.000,00 złotych. Przedmiotem działalności spółki zgodnie
z obowiązującą Polską Klasyfikacją Działalności jest:
- 6499Z pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 6523Z pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane.
W dniu 23 czerwca 2015 r. podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, uwzględniając
złą kondycją finansową Spółki, wspólnicy podjęli decyzję o zaprzestaniu udzielania przez Spółkę
dalszych poręczeń i o podjęciu działań zmierzających do jej likwidacji.
W myśl art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie
uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących  tworzenia
i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania
z nich.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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