UCHWAŁA NR XIII/251/19
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU
z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Słupska do InnoBaltica Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku i objęcia przez Miasto Słupsk udziałów w tej Spółce.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz 506, poz. 1309, poz, 1696, poz. 1815) oraz art. 9 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, poz. 492)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Miasta Słupska do spółki InnoBaltica sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk - Północ, VII Wydział Gospodarczy pod nr 0000311943.
2. Przystąpienie do spółki, o której mowa w ust. 1 nastąpi poprzez wniesienie przez Miasto Słupsk wkładu
pieniężnego w kwocie 450.000,00 zł brutto (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) na objęcie
450 (słownie: czterystu pięćdziesięciu) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc
złotych) każdy.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Słupsku
Beata Chrzanowska
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UZASADNIENIE
1. Przedstawienie istniejącego stanu
W dniu 04 stycznia 2017 roku w Gdańsku pomiędzy Województwem Pomorskim, Obszarem
Metropolitalnym Gdańsk – Gdynia – Sopot, Miastem Gdańsk, Miastem Gdynia, Miastem Sopot, Miastem
Wejherowo, Miastem Tczew, Metropolitalnym Związkiem Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej, Miastem
Starogard Gdański, Miastem Słupsk, Miastem Chojnice, Miastem Ustka, spółką PKP Szybka Kolej Miejska
w Trójmieście sp. z o.o., spółką Przewozy Regionalne sp. z o.o., […] został podpisany list intencyjny (dalej
zwany „Listem Intencyjnym”), w którym sygnatariusze zadeklarowali zamiar wdrożenia na obszarze
województwa pomorskiego wspólnego dla wszystkich organizatorów transportu, operatorów i
przewoźników - systemu poboru opłat za przewozy w transporcie zbiorowym oraz jednolitej informacji
pasażerskiej.
Przystępując do wdrożenia założeń przyjętych w ww. Liście Intencyjnym Miasto Słupsk zamierza
powierzyć wdrożenie ww. systemu oraz zarządzanie nim Spółce, która będąc podmiotem komunalnym, w
którym udziały przysługują m.in. także Gminie Miasta Gdańska, Gminie Miasta Gdyni oraz Województwu
Pomorskiemu, posiada warunki instytucjonalne do pełnienia funkcji integratora i koordynatora systemu.
Firma InnoBaltica podpisała umowę o dofinansowanie realizacji projektu zintegrowanego biletu dla
Pomorza. Unijne Centrum Projektów Transportowych przyznało spółce InnoBaltica 90 mln zł na realizację
projektu o nazwie: „Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie
pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym – budowa elektronicznej platformy
zintegrowanych usług mobilności”. Obecnie trwa procedura przetargowa na wykonawcę platformy.
Prawdopodobny termin wyłonienia wykonawcy – pierwsza połowa stycznia 2020 rok.
2. Potrzeba i cel podjęcia uchwały
W związku w tym, że Spółka jest podmiotem wyposażonym w potencjał umożliwiający realizację
powierzonego zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego, mieszczące się w zakresie
wykonywania zadań własnych Gminy Miasta Słupska z zakresu lokalnego transportu zbiorowego,
uszczegółowionych w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, Miasto
Słupsk przekaże jej obowiązek realizacji zadań własnych. Powierzenie obowiązku realizacji wskazanych
zadań własnych Spółce zapewni możliwość ścisłej kontroli przez Miasto Słupsk parametrów jakości
(poprzez wskazane kryteria jakościowe) oraz efektywności (poprzez zdefiniowane kryteria
efektywnościowe) realizowanych zadań.
W celu realizacji powierzenia zadania publicznego Spółce zasadnym jest wyrażenie zgody na
przystąpienie Miasta Słupska do spółki InnoBaltica sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.
Możliwość wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych za
pośrednictwem utworzonych w tym celu własnych jednostek organizacyjnych, w szczególności zakładów
budżetowych lub spółek prawa handlowego, objęta jest ukształtowanym w orzecznictwie Trybunału
Sprawiedliwości UE wyłączeniem zamówień udzielanych podmiotom wewnętrznym spod obowiązku
stosowania regulacji w dziedzinie zamówień publicznych. Stanowisko takie, na gruncie ustawy PZP w
brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), potwierdza Urząd Zamówień Publicznych w
opinii opublikowanej w dniu 2 czerwca 2017 r.
Spółka InnoBaltica, po staniu się Miasta Słupska wspólnikiem w tej spółce, będzie podmiotem
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wewnętrznym Miasta Słupska, ponieważ spełnia kryteria określone zarówno w orzecznictwie Trybunału
Sprawiedliwości UE, jak i w art. 12 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/UE z
dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE
L z 28 marca 2014 r.).
4. Przewidywane skutki społeczne i gospodarcze
Zgodnie z art. 2 i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
(Dz.U. z 2019 r. poz. 712, poz. 492) gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki
samorządu terytorialnego w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek
prawa handlowego. Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące jednostek samorządu
terytorialnego postanawiają o wyborze sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej. Wejście do
spółki prawa handlowego InnoBaltica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w

Gdańsku umożliwi miastu przekazanie jej obowiązku realizacji wymienionych zadań, jako podmiotowi
wyposażonemu w niezbędny potencjał. Zapewnienie zgodności z wymogami Decyzji UOIG umożliwi
finansowanie działalności Spółki wykonującej nałożony obowiązek publiczny.
5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały
Przystąpienie do Spółki wymaga wniesienia wkładu pieniężnego w kwocie 450.000,00 zł na objęcie
udziałów o wartości 1.000,00 zł każdy.
6. Źródła finansowania
Budżet miasta
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