
Projekt

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

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Namysłów w spółce
„Led Pack Management Namysłów Sp. z o.o.” z siedzibą w Namysłowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), oraz §3 Uchwały Nr XXVI/258/09 Rady Miejskiej 
w Namysłowie z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania 
udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Namysłowa, Rada Miejska 
w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie 100 udziałów należących do Gminy Namysłów w jednoosobowej 
spółce gminnej z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą pod nazwą „Led Pack Management 
Namysłów Sp. z o.o.” z siedzibą w Namysłowie, co jest jednoznaczne z wystąpieniem Gminy Namysłów 
ze spółki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady

Sylwester Zabielny
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Uzasadnienie

Powołana w 2013 r. spółka gminna Led Pack Management Namysłów Sp. z o.o. z siedzibą
w Namysłowie powstała w celu wykonywania zadań własnych gminy obejmujących sprawy z zakresu
oświetlenia miejsc publicznych i ulic, a w szczególności do koordynowania i nadzorowania realizacji
projektu „LED PACK Lighting Modernisation Project in South Poland”.

W związku z rezygnacją Gminy Namysłów z udziału w projekcie, a tym samym utraty statusu lidera
projektu, spółka stała się Gminie zbędna.

Obecnie między europejskim Bankiem Inwestycyjnym a zainteresowanymi jednostkami samorządu
terytorialnego, wśród których są m. in. Miasto Krosno, Miasto Częstochowa, Gmina Porąbka, trwają
ustalenia nad powołaniem nowego lidera projektu. Wyłoniony nowy lider projektu modernizacji
oświetlenia przejmie obowiązki, które dotychczas obciążały Gminę Namysłów. W związku z podjętymi
zobowiązaniami Gminy Namysłów, a tym samym i spółki Led Pack Management Namysłów Sp. z o.o.,
która ponadto posiada doświadczenia na polu współpracy z różnymi instytucjami, zasadne jest sprzedaż
spółki poprzez zbycie udziałów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego.

Pozwoli to na zapewnienie ciągłości trwania projektu, bez ryzyka poniesienia konsekwencji
finansowych dla Gminy Namysłów z tytułu podjętych zobowiązań wobec europejskiego Banku
Inwestycyjnego i samorządów, z którymi Gmina podpisała porozumienia o współpracy.

Projektodawca: Burmistrz
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