
UCHWAŁA NR ..............................

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Agencji Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. z Forum Kultury Sp. z o.o.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013r. poz. 5941)), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na połączenie spółek poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej 
Agencji Rozwoju Gdyni Sp. z o. o. na spółkę przejmującą Forum Kultury Sp. z o. o. za udziały, które spółka 
przejmująca wyda Gminie Miasta Gdyni.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta:
Z. Zmuda-Trzebiatowski

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645,  poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072
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UZASADNIENIE

Zgodnie z brzmieniem art.18 pkt.9 lit. f  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do 
wyłącznej właściwości Rady Miasta Gdyni należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy 
Miasta Gdyni, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących tworzenia i przystępowania do spółek 
oraz rozwiązywania i występowania z nich.

Planowane przeprowadzenie połączenia spółek będących własnością Gminy Miasta Gdyni., 
a mianowicie FORUM KULTURY Sp. z o. o. i AGENCJI ROZWOJU GDYNI Sp. z o. o., podyktowane jest 
potrzebą optymalizacji zarządzania majątkiem gminnym, koniecznością zwiększenia i uporządkowania 
potencjału organizacyjnego i ekonomicznego oraz zwiększenia  możliwości realizacji zadań promujących 
Gminę.

Spółka Przejmująca FORUM KULTURY Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni jest spółką prawa handlowego. 
Aktualny kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 6.300.000,00 (sześć milionów trzysta tysięcy) złotych, 
został w całości opłacony i dzieli się na 6.300 (sześć tysięcy trzysta) udziałów o wartości 1.000 (jeden tysiąc)  
złotych każdy.

Spółka Przejmowana AGENCJA ROZWOJU GDYNI Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni jest spółką prawa 
handlowego. Aktualny kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi 1.677.200,00 (jeden milion sześćset 
siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście) złotych, został w całości opłacony i dzieli się na 4.193 (cztery tysiące 
sto dziewięćdziesiąt trzy) udziałów o wartości 400 (czterysta) złotych każdy.

Zgodnie z informacjami zawartymi w odpisach z Krajowego Rejestru Sądowego, Spółki wskazują trzy 
wspólne rodzaje wykonywanej działalności., tj.:

a) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (60.20.Z),

b) działalność usługowa związana z administracją , obsługą biura (82.11.Z),

c) działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z).

Połączenie Spółek będzie prowadzić do lepszej jakości wykonywanych usług oraz zwiększenia 
efektywności prowadzonej działalności.

Połączenie Spółek przyniesie w przyszłości wymierne efekty w postaci:

- zwiększenia efektywności ekonomicznej prowadzonej działalności gospodarczej,

- obniżenia kosztów działalności,

- zwiększenia możliwości przeciwdziałania trudnościom finansowym,

- koncentracji majątku i podniesienia efektywności jego wykorzystania,

- zwiększenia zdolności do pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, w tym także kredytów oraz  
środków z programów unijnych.

Mając na uwadze przesłanki ekonomiczne i finansowe oraz zakres działalności łączonych spółek, 
uzasadnionym jest podjęcie uchwały o ich połączeniu.
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