
UCHWAŁA NR XXIX/  /2020 
RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 3 września 2020 r. 

w sprawie utworzenia z miastem Gnieznem spółki pod firmą Stolica eXperymentu spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 920) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1.    Postanawia się o utworzeniu przez Powiat Gnieźnieński, wspólnie z miastem Gnieznem, spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Stolica eXperymentu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
(Spółka). 

2. Z dniem utworzenia kapitał zakładowy Spółki wynosić będzie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) 
i dzielić się będzie na 100 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy. 

3. Powiat Gnieźnieński obejmie 10 udziałów po 50,00 zł każdy, o łącznej wartości 500,00 zł, tj. 10% 
kapitału zakładowego Spółki. 

4. Tytułem objęcia udziałów Powiat Gnieźnieński wniesie do Spółki wkład w formie pieniężnej z budżetu 
Powiatu Gnieźnieńskiego w kwocie 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych), z których 500,00 zł 
przeznaczone zostanie na kapitał zakładowy - pokrycie wartości nominalnej obejmowanych udziałów, 
a 6 500,00 zł, jako agio, przekazane zostanie na kapitał zapasowy Spółki. 

5. Przedmiot działalności Spółki mieścić się będzie w sferze użyteczności publicznej i obejmować będzie 
określone zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności: 

1) usługi wspomagające edukację, 

2) usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

3) doskonalenie zawodowe nauczycieli, 

4) pozostałe usługi w zakresie doskonalenia zawodowego, gdzie indziej niesklasyfikowane. 

6. Szczegółową organizację wewnętrzną i zasady działania Spółki określi umowa Spółki. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Powiatu Gnieźnieńskiego 

 
 

Dariusz Pilak 
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Uzasadnienie

Miasto Gniezno i Powiat Gnieźnieński planują wspólną realizację projektu edukacyjnego,
mającego na celu podniesienie jakości kształcenia młodzieży z Gniezna i powiatu
gnieźnieńskiego, w formie centrum nauki pod nazwą Stolica eXperymentu. Intencją jest, by
centrum przekazywało młodzieży ponadstandardową wiedzę z zakresu programowania,
sterowania robotów i układów automatyki, modelowania kształtów, sztucznej inteligencji oraz
wirtualnej rzeczywistości, jak również wiedzę z zakresu chemii i fizyki.

Ze względu na planowaną współpracę z różnymi podmiotami z obszaru nauki i biznesu oraz
wspólne działanie samorządów uznano, że optymalnym rozwiązaniem będzie realizacja
opisanego projektu przez powołaną w tym celu spółkę pod nazwą Stolica eXperymentu spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością. Założycielami i podmiotami finansującymi utworzenie spółki
i gwarantującymi jej stabilność finansową będą Miasto Gniezno i Powiat Gnieźnieński. Planuje
się, iż udział ww. podmiotów w kapitale zakładowym spółki wynosić będzie, odpowiednio, 90%
i 10%. 

Miasto Gniezno uzyskało dofinansowanie przedmiotowego projektu ze strony Villum Fonden,
która wraz z Velux Fonden wchodzi w skład Fundacji Velux, w kwocie 12 409 720 DKK. 

Zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
podjęcie uchwały w przedmiocie utworzenia i przystąpienia do spółki stanowi kompetencję rady
powiatu. 

W tym stanie rzeczy podjęcie wnioskowanej uchwały jest uzasadnione.
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