
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) i art. 9 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 573, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na utworzenie jednoosobowej spółki Gminy Namysłów pod nazwą 
„Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

§ 2. 1. Celem spółki jest realizacja zadań własnych z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki.
2. Spółka może podejmować inną działalność ważną dla rozwoju Gminy i potrzeb społeczności 

lokalnej z zastrzeżeniem spełnienia przesłanek określonych w obowiązujących przepisach prawa.
§ 3. 1. Kapitał zakładowy Spółki w chwili jej zawiązania będzie wynosić 50.000,00 zł (pięćdziesiąt 

tysięcy złotych) i dzielić się na 50 (pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc 
złotych) każdy.

2. Gmina Namysłów obejmie 100 % udziałów i pokryje je wkładem pieniężnym w wysokości 
50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 4. Szczegółowe zasady oraz zakres działania zostaną ustalone w umowie Spółki.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady

Sylwester Zabielny
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy o samorządzie gminnym 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.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, gospodarka komunalna może
być prowadzona przez gminy w formie zakładu budżetowego lub spółki prawa handlowego.

Za utworzeniem Spółki przemawiają między innymi:

- posiadanie osobowości prawnej umożliwiającej samodzielne pozyskiwanie kapitału,

- spółka może samodzielnie w porozumieniu z  właścicielem ubiegać się o środki pomocowe,

- spółka może samodzielnie prowadzić działalność inwestycyjną,

- spółka ma możliwości odliczania podatku VAT, co znacznie zmniejsza koszty,

- forma prowadzenia działalności za pomocą spółki sprzyja bardziej efektywnemu i racjonalnemu
wykorzystywaniu majątku Gminy,

- samodzielność motywuje do poszukiwania dodatkowych możliwości na rynku,

- działalność takiej spółki powinna generować dochód dla gminy, która jest jedynym właścicielem
spółki,

- względy organizacyjne.

Spółka będzie mogła wykonywać zadania mieszczące się w sferze użyteczności publicznej. Jednak
mając na uwadze potrzeby gospodarcze i społeczne gminy, jakie mogą powstać w przyszłości, dopuszcza
się możliwość realizacji przez Spółkę zadań wykraczających poza sferę użyteczności publicznej. Musi się
to jednak odbywać z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, a w szczególności
po spełnieniu przesłanek określonych w art. 10 ustawy o gospodarce komunalnej.

W momencie utworzenia spółki Gmina wniesie do niej wkład pieniężny w kwocie 50.000,00 zł.

Tworzenie i przystępowanie do spółek przez Gminę oraz określenie zasad wnoszenia udziałów należy
do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej, zatem podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Projektodawca: Burmistrz
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