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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 611/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017r. 
zmienionej Uchwałą Nr 167/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. 

i Uchwałą Nr 362/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r. 
w sprawie powierzenia Namysłowskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z siedzibą 

przy ulicy Marii Konopnickiej 2 w Namysłowie zadania własnego gminy polegającego na świadczeniu usług 
bieżącego utrzymania i konserwacji następujących obiektów sportowych 

Na podstawie art. 6, art. 7 ust. 1 pkt 10 i 15 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2021 poz.1372 z późn. zm.), art. 2 i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. 
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021r. poz.679 ) oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie 
(Dz. U. z 2020 r. poz.1133) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr 611/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017r. zmienionej Uchwałą 
Nr 167/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019r. i Uchwałą Nr 362/VIII/20 Rady 
Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie powierzenia Namysłowskiemu Ośrodkowi Sportu 
i Rekreacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Marii Konopnickiej 2 w Namysłowie zadania własnego gminy 
polegającego na świadczeniu usług bieżącego utrzymania i konserwacji następujących obiektów sportowych  
zmienia się § 1 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: 

„2. Zadanie realizowane będzie od dnia wejścia w życie uchwały do dnia 31.12.2022 r. w celu 
zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Namysłów.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Uchwałą Nr 611/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017r. powierzono spółce komunalnej 
pod nazwą Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej 
2 w Namysłowie realizację zadania własnego gminy polegające na świadczeniu usług bieżącego utrzymania 
i konserwacji obiektów sportowych na okres od dnia wejścia w życie uchwały do dnia 31.12.2019 r. w celu 
zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Namysłów. 

Na podstawie Uchwały zmieniającej Nr 167/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. 
przedłużono powierzenie ww. zadania własnej spółce do dnia 31.12.2020 r. 

Na podstawie Uchwały zmieniającej Nr 362/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r. 
przedłużono powierzenie ww. zadania własnej spółce do dnia 31.12.2021 r. 

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021r., poz. 679) w art. 2 stanowi, iż 
„Gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego 
 w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego”.  

Mając na uwadze zasadę gospodarności i celowości, uzasadnionym jest przedłużenie powierzenia 
ww. zadania spółce na kolejny okres do dnia 31.12.2022 r. 

Projektodawca: Burmistrz 
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