UCHWAŁA NR ………………………..
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia …………………………
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki, działającej pod firmą „Agencja
Rozwoju Lokalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Ostrowcu
Świętokrzyskim.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwala,
co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na rozwiązanie spółki działającej pod firmą: „Agencja Rozwoju
Lokalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Ostrowcu
Świętokrzyskim, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000273357.
§ 2. Wykonanie
Świętokrzyskiego.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Projektodawca - Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Przedstawiający w imieniu Projektodawcy – Naczelnik Wydziału Kontroli i Nadzoru
Właścicielskiego

UZASADNIENIE
Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ARL Sp. z o.o.)
z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim jest spółką funkcjonującą od 2000 roku. Jedynym jej
udziałowcem jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski. Kapitał zakładowy spółki wynosi
621.400,00 złotych i dzieli się na 6.214 udziałów, każdy po 100,00 złotych. Spółka została
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000273357,
Regon: 291198077, NIP: 6612054183.
ARL Sp. z o.o. jest „przedsiębiorstwem społecznym” – instytucją non-profit, która w obecnej
formie prawnej ma ograniczone możliwości rozwoju. Natomiast potrzeby gminy,
ukierunkowane na wspieranie przedsiębiorczości, organizacji pozarządowych czy działalność
edukacyjno-doradczą i szkoleniową dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zgodnie z realizacją
Strategii Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021-2030 oraz w związku
z realizacją projektu „Ostrowiec Świętokrzyski – miasta OdNowa”, dofinansowanego ze
środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), są
znacznie większe. Rozszerzenie zaś działalności podmiotu założycielskiego w zakresie
realizacji jego zadań własnych umożliwiłoby utworzenie jednostki organizacyjnej w formie
jednostki budżetowej.
Podjęcie niniejszej uchwały ma zatem w konsekwencji umożliwić utworzenie nowej jednostki
budżetowej, która przejmie większość zadań dotychczas realizowanych przez Spółkę,
tj. prowadzenie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej (Inkubatora
Przedsiębiorczości i Centrum Biurowo-Konferencyjnego), Centrum Aktywności
Obywatelskiej, współpracę i działanie na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, promocję gminy jak również będzie realizować część
projektu, o którym mowa powyżej, w zakresie szkoleń i działań edukacyjnoprzedsiębiorczych oraz docelowo prowadzić Ostrowiecki Integrator Edukacji
i Przedsiębiorczych.
W przypadku podjęcia niniejszej uchwały w dalszej kolejności możliwe będzie podjęcie przez
Zgromadzenie Wspólników ARL Sp. z o.o. uchwały o rozwiązaniu Spółki poprzez jej
likwidację. Zostanie powołany przez Zgromadzenie Wspólników likwidator Spółki zgodnie
z art. 282 § 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 t.j. z późn. zm.), który
przeprowadzi czynności likwidacyjne prowadzące do zakończenia bieżących interesów
Spółki, ściągnięcia wierzytelności, wypełnienia zobowiązań i upłynnienia majątku Spółki.
Pracownicy ARL Sp. z o.o., zostaną zatrudnieni w nowopowstałej jednostce budżetowej
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski zgodnie z art. 23¹ Kodeksu Pracy.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2021 poz. 1372 t.j.) 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 przez Radę Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego uważa się za uzasadnione.

