UCHWAŁA NR XV/102/2019
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH
z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą"Ząbkowickie Centrum
Sportu i Rekreacji" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U.
z 2019 r. poz. 506), art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r.
poz. 827 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Tworzy się spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Ząbkowickie Centrum Sportu
i Rekreacji” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką” z siedzibą w Ząbkowicach
Śląskich.
2. Jedynym wspólnikiem Spółki określonej w § 1 ust. 1 będzie Gmina Ząbkowice Śląskie.
3. Przedmiotem działalności Spółki będzie realizacja zadań gminy z zakresu użyteczności publicznej.
Przedmiotem podstawowego działania Spółki będzie świadczenie usług o charakterze użyteczności publicznej
w zakresie sportu, rekreacji, rehabilitacji szeroko rozumianej kultury fizycznej.
§ 2. 1. Początkowy kapitał zakładowy spółki wynosić będzie 200 000,00 zł (słownie złotych: dwieście
tysięcy) i zostanie pokryty wkładem pieniężnym w wysokości 200 000,00 zł (słownie złotych: dwieście
tysięcy) ze środków budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie na rok 2019 r.
2. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym obejmie Gmina Ząbkowice Śląskie.
§ 3. Wykonanie uchwały i wszelkich czynności związanych z utworzeniem spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Andrzej Dominik
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Uzasadnienie
W związku z obecnie realizowaną inwestycją pod nazwą Budowa Basenu Krytego w Ząbkowicach
Śląskich, możliwym jest powierzenie realizacji zadania z zakresu użyteczności publicznej przez Gminę
własnej spółce komunalnej. Kompetencja do tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz
rozwiązywania i występowania z nich należy do wyłącznej kompetencji rady gminy ( art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.
f ustawy o samorządzie gminnym). Powierzenie własnej spółce z o.o. zadania komunalnego przez Gminę
wymaga zatem w pierwszej kolejności podjęcia przez radę gminy uchwały w sprawie utworzenia nowej
spółki powołanej w celu wykonywania takiego zadania. Przedmiotem podstawowego działania Spółki
będzie świadczenie usług o charakterze użyteczności publicznej w zakresie sportu, rekreacji, rehabilitacji
i szeroko rozumianej kultury fizycznej.
Sporządził: Anna Marcinków Kierownik Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Kierownik Wydziału: Ewa Figzał Kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

Id: A0BDB415-BB73-47BF-8B17-CDD1D1259772. Podpisany

Strona 1

