Projekt
z dnia 14 września 2020 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH
z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie „Delfin” Sp. z o.o. w Krapkowicach.
Na podstawie Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca1990r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2020 r.poz.713, 1378) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na rozwiązanie spółki "DELFIN" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Krapkowicach.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Krapkowic
Andrzej Kasiura
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UZASADNIENIE
do uchwały Nr………./2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 24 września 2020 r. w sprawie
wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki prawa handlowego.
Spółka "DELFIN" Sp. z o.o. (dawniej Ośrodek Sportu Rekreacji Gminy Krapkowice) powstała na mocy
uchwały nr XXIII/257/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 czerwca 2009r. Podstawą
działalności Spółki Delfin Sp. z o.o. jest akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
podpisany w dniu 17 czerwca 2009r.
Zakres działalności Spółki Delfin Sp. z o.o. obejmuje realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i
turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, a zgodnie z PKD do najważniejszych zadań
należy:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
działalność obiektów/klubów sportowych
działalność rozrywkowa i sportowa
działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
pozostała działalność związana ze sportem
pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
działalność organizatorów turystyki
działalność związana z projekcją filmów
kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
wytwarzanie energii elektrycznej
handel energią elektrycznej
wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

Celem uchwały jest wyrażenie zgody na likwidację Spółki Delfin Sp. z o.o. a przez to stworzenie podstaw
dla optymalizacji ekonomicznej, pozwalającego na efektywne wykorzystanie posiadanego potencjału
techniczno-organizacyjnego i majątkowego innej Spółki. Zakładany efekt ma się sprowadzić do osiągnięcia
maksymalnych efektów w stosunku do ponoszonych kosztów, jak też do polepszenia jakości świadczonych
usług publicznych i zwiększenia ich efektywności.
Podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Krapkowicach pozwoli na podpisanie przez Burmistrza Krapkowic
uchwały w formie aktu notarialnego o rozwiązaniu spółki i powołania likwidatora w celu wszczęcia
podstępowania likwidacyjnego a następnie podjecie przez likwidatora działań w celu rozwiązania Spółki.
Zakłada się, że dotychczasowe zadania Spółki „Delfin” zostaną przekazane do innych Spółek i jednostek. I
tak zadania związane z prowadzeniem pływalni krytej i obsługi obiektów sportowych powierzone zostaną
Spółce „Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.”, zadania związane z prowadzeniem hali sportowej - Spółce
„Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.”, zaś zadania związane z organizacją imprez
sportowych, rekreacyjnych oraz turystyką przekazane zostaną do odpowiednich komórek Urzędu miasta i
Gminy w Krapkowicach.
Mając powyższe na uwadze podjęcie przedkładanej uchwały znajduje pełne uzasadnienie faktyczne i
prawne.
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