UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Objęcie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym Spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z przepisem art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486) do zadań zarządu województwa należy
w szczególności gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw
z akcji i udziałów posiadanych przez województwo. Jako że w pojęciu gospodarowania
mieniem województwa mieszczą się również działania prowadzące do przysporzenia
majątkowego po stronie województwa, uznać należy, że podjęcie przedmiotowej uchwały,
umożliwiającej zainicjonowanie postępowania prawnego prowadzącego do uzyskania przez
Województwo Kujawsko-Pomorskie nowych składników majątkowych w postaci udziałów
w spółce kapitałowej prawa handlowego, znajduje swoje oparcie w obowiązującym stanie
prawnym.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Nie dotyczy.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Województwo Kujawsko-Pomorskie jest jedynym wspólnikiem Spółki KujawskoPomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o., której dotychczasowy kapitał zakładowy wynosi
19.472.232,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące
dwieście trzydzieści dwa złote 00/100) i dzieli się na 43 368 (słownie: czterdzieści trzy
tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem) udziałów o wartości nominalnej 449,00 zł (słownie:
czterysta czterdzieści dziewięć złotych 00/100) każdy.
Spółka realizuje projekt obejmujący realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa
szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” oraz „Budowa światłowodowej infrastruktury
teleinformatycznej łączącej wybrane powiatowe jednostki publiczne z wojewódzką siecią
szerokopasmową”, który jest współfinansowany środkami pochodzącymi z emisji przez
Spółkę obligacji długoterminowych zabezpieczonych do kwoty 16.000.000 PLN o terminie
wykupu do 30 czerwca 2026 roku oraz obligacji krótkoterminowych zabezpieczonych do
kwoty 3.500.000 PLN o terminie wykupu do 31 marca 2016 roku, wyemitowanymi na
podstawie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach. W dniu 14 kwietnia
2014 roku Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę Nr XLVIII/773/14
w sprawie wnoszenia wkładów pieniężnych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie do
spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. z przeznaczeniem na podwyższenie
kapitału zakładowego. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 24 września
2014 roku uchwałą nr 39/1334/14 wyraził zgodę na zwarcie umowy wsparcia pomiędzy
Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną Sp. z o.o., jako Spółką, Województwem KujawskoPomorskim, jako Wspólnikiem i Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., jako Agentem
Płatniczym. Wskazana Umowa została podpisana 9 października 2014 roku, a następnie
w wyniku konieczności dokonania zmian m.in. w załączniku nr 2 stanowiącym harmonogram
wpłat do Spółki w ramach wsparcia finansowego, w dniu 9 marca 2015 roku została ona
aneksowana. Na mocy aneksu numer 2 do umowy wsparcia podpisanego 27 stycznia 2016 r.
zmianie uległa kwota emisji obligacji krótkoterminowych z kwoty 3.500.000 zł, na kwotę
6.000.000 zł, a także termin ich wykupu z 31 marca 2016 r. na 31 lipca 2016 r. W dniu
22 kwietnia 2015 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki KujawskoPomorska Sieć Informacyjna sp. z o.o., zgodnie ze zobowiązaniem wynikającym z pkt 2.4 (b)
Umowy Wsparcia podjęło uchwałę nr 2/2015 w sprawie wniesienia dopłat do Spółki przez

Województwo Kujawsko-Pomorskie. Na podstawie pkt 2.3 Umowy Wsparcia Województwo
może zwolnić się w danym roku kalendarzowym z wniesienia dopłat, jeżeli obejmie udziały
w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki i pokryje je wkładem pieniężnym w kwocie
odpowiadającej kwocie dopłat przypadającej do zapłaty, w danym roku kalendarzowym.
Zgodnie z harmonogramem wpłat w budżecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok
2016 zabezpieczono środki w kwocie 1.697.768,00 zł (słownie: jeden milion sześćset
dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100) w ramach
zadania pn. „Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Kujawsko-Pomorska Sieć
Informacyjna” (W/N/720/08/Udziały). Zgodnie z harmonogramem będącym załącznikiem do
ww. umowy wsparcia kwota zabezpieczona w zadaniu będzie wypłacona w następujących
transzach: do 30 czerwca 2016 r. w wysokości 457.942,00 zł, oraz do 31.12.2016 r.
w wysokości 1.239.826,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę
457.942,00 zł nastąpi poprzez objęcie 1 019 (słownie: jeden tysiąc dziewiętnaście) udziałów
zwykłych i skutkować będzie zwiększeniem kapitału zakładowego o kwotę 457.531,00 zł tj.
do kwoty 19.929.763,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia
dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złote 00/100). Zgodnie z § 1 ust. 2 uchwały
Nr 2/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Kujawsko-Pomorska Sieć
Informacyjna sp. z o.o. z dnia 22 kwietnia 2015 w sprawie wniesienia dopłat, różnica
pomiędzy wartością wniesionych wkładów pieniężnych, a wartością objętych udziałów
zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. W związku z powyższym kwota
o wartości 411 zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.
Niniejsza operacja dokapitalizowania jest wykonaniem wynikającego z umowy wsparcia
zobowiązania Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zgodnie z punktem 2.1. Obwieszczenia
Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie
gwarancji (2008/C 155/02) korzyścią z gwarancji państwowej jest przejęcie przez państwo
ryzyka związanego z gwarancją, a zatem ewentualna pomoc udzielana jest w momencie
udzielenia gwarancji, a nie w momencie dokonywania płatności na podstawie gwarancji.
5. Ocena skutków regulacji:
Podjęcie niniejszej uchwały skutkuje objęciem przez Województwo KujawskoPomorskie 1 019 (słownie: jeden tysiąc dziewiętnaście) zwykłych udziałów, po 449,00 zł
(słownie: czterysta czterdzieści dziewięć złotych 00/100) każdy w Spółce KujawskoPomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. oraz wydatkowaniem z budżetu Województwa kwoty
w wysokości 457.942,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset
czterdzieści dwa złote 00/100). Kwota 411 zł stanowiąca różnicę pomiędzy wartością
wnoszonych wkładów pieniężnych, a łączną wartością nominalną udziałów obejmowanych
przez Województwo Kujawsko-Pomorskie zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

