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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie powierzenia Namysłowskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością 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. 18 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.), art. 2 i art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 573, z późn. zm.) oraz
art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r o sporcie (Dz. U. z 2016 r., poz. 176, z późn. zm.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. 1. Powierza się spółce komunalnej pod nazwą Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o.
z siedzibą w Namysłowie, działającej na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod
Nr 0000656638 (dalej „Spółka”) realizację zadania własnego Gminy Namysłów w zakresie świadczenie
usług polegających na bieżącym utrzymaniu i konserwacji następujących obiektów sportowych:
1) Kryta pływalnia w Centrum Turystyki i Rekreacji „DELFIN” – działka nr 859/1, 864/2, 864/3, 864/4,
873, k. m. 4, o łącznym obszarze 2,3500 ha, położona w Namysłowie przy ul. Konopnickiej 2;
2) Basen odkryty oraz budynek gospodarczy przy Centrum Turystyki i Rekreacji „DELFIN” – działka nr
865/1, k. m. 4, o powierzchni całkowitej 0,3000 ha, położona w Namysłowie przy ul. Konopnickiej 2;
3) Stadion Miejski – działka nr 845/10 i 845/11, k. m. 4, o łącznym obszarze 3,1800 ha, położona
w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 5;
4) Korty tenisowe – działka nr 844/5, k. m. 4, obszaru 0,2817 ha, położona w Namysłowie przy
ul. Pułaskiego 3a;
5) Hala sportowa „Orzeł” z wyłączeniem siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy – działka
nr 891/11, k. m. 9, obszaru 0,5090 ha w udziale 73/100 części, położona w Namysłowie przy
ul. Kolejowej 1;
6) Boisko sportowe „Orlik 2012” oraz urządzenia fitness na wyposażeniu siłowni zewnętrznej
i Lodowisko „Biały Orlik” – działka nr 891/27, 891/14 i 891/37, k. m. 9, o łącznym obszarze
1,0703 ha, położone w Namysłowie przy ul. Kolejowej;
7) Lodowisko o nawierzchni syntetycznej wraz z wyposażeniem, zajmujące 0,0500 ha działki nr 951,
k.m. 7, o pow. całkowitej 0,9213 ha.
2. Zadanie realizowane będzie od dnia wejścia w życie uchwały do dnia 31.12.2019 r. w celu
zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Namysłów.
§ 2. Powierzenie Spółce realizacji zadania własnego Gminy opisanego w § 1 niniejszej uchwały ma
charakter formalnego powierzenia świadczenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym na zasadach
określonych w Decyzji Komisji UE z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania
art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty
z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do
wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (2012/21/UE).
§ 3. 1. Sposób wykonania przez Spółkę powierzonego zadania własnego Gminy, o którym mowa
w § 1 niniejszej uchwały, w tym:
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1) zasady weryfikacji i kontroli rekompensaty z tytułu wykonywania przez Spółkę powierzonego
zadania;
2) sposób postępowania w przypadku wystąpienia nadwyżek i niedoborów rekompensaty, będzie
określała umowa wykonawcza, zawarta pomiędzy Gminą Namysłów a Spółką.
2. Upoważnia się Burmistrza Namysłowa do zawarcia umowy wykonawczej na realizację zadania
wskazanego w § 1.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Sylwester Zabielny
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Uzasadnienie
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy
o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej
i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Gmina na zasadach i w przypadkach
przewidzianych ww ustawą, zapewnia warunki , w tym organizacyjne, sprzyjające rozwojowi kultury
fizycznej w szczególności poprzez przebudowę i utrzymanie infrastruktury sportowej i sprzyjającej
rekreacji.
Dopuszczalne formy organizacyjne wykonywania gospodarki komunalnej zostały określone w ustawie
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Jedną z możliwych form prowadzenia gospodarki
komunalnej przez gminę jest spółka prawa handlowego. Uchwała rady gminy, o powierzeniu zadań
własnych spółce komunalnej jest aktem władczym, mocą którego jednostronnie nakłada się na spółkę
obowiązek realizowania zadania własnego gminy.
Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie, jest jednoosobową
spółką Gminy Namysłów. Spółka prowadzi działalność w szczególności w zakresie działalności obiektów
sportowych. Jest więc przygotowana do charakteru i zakresu powierzonego zadania co daje gwarancję
sprawnego i efektywnego zrealizowania powierzonego zadania.
Zgodnie z decyzją Komisji (UE) z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu
świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług
świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L.2012 nr 7, str. 3) niezbędne jest aby
spółka została zobowiązana do świadczenia tych usług publicznych mocą aktu o charakterze władczym,
co uzasadnia konieczność podjęcia niniejszej uchwały.
Przez cały okres wykonywania powierzonych jej mocą niniejszej uchwały zadań, spółka Namysłowski
Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o. pozostanie tzw. „podmiotem wewnętrznym” w rozumieniu
przyjętym w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
Kwestie szczegółowe związane z realizacją powierzonych Spółce zadań własnych Gminy Namysłów
zostaną uregulowane w drodze zawartej pomiędzy Gminą a Spółką umowy wykonawczej zgodnie
z zasadami wynikającymi z ww Decyzji Komisji Europejskiej.
Powołana umowa wykonawcza określi m.in. zasady ustalenia rekompensaty z tytułu wykonywania
przez Spółkę powierzonego zadania Gminy Namysłów. Ustalona rekompensata nie może przekraczać
kwoty niezbędnej do pokrycia kosztów poniesionych w trakcie wywiązywania się z powierzonego
zadania , przy uwzględnieniu uzyskiwanych przychodów i rozsądnego zysku. Poziom rekompensaty musi
być określony na podstawie analizy kosztów jakie poniosłoby typowe, dobrze zarządzane
przedsiębiorstwo dysponujące odpowiednimi środkami.
Projektodawca: Burmistrz
JL/JL
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