
UCHWAŁA NR XXXIII/269/12
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Miejski Klub Sportowy Nida Pińczów                                
Spółka 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 2, art. 9 ust. 1 i art. 10 ustawy z dnia 20 grudnia    1996 r. 
o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)  uchwala się  co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na utworzenie  jednoosobowej spółki  gminnej  pod nazwą  Miejski Klub Sportowy Nida 
Pińczów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pińczowie 

§ 2. Celem spółki jest tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu. 

§ 3. 1. Kapitał zakładowy Spółki w chwili zawiązania wynosi 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) 
i dzieli się na 10 (dziesięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset 
złotych) każdy. 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego będzie następować na warunkach określonych w Kodeksie spółek 
handlowych oraz umowie Spółki. 

3. Gmina Pińczów obejmie w kapitale zakładowym Spółki udziały w liczbie 10 (dziesięć) i pokryje je wkładem 
pieniężnym w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 

4. Pokrycie obejmowanych przez Gminę Pińczów  udziałów przy jej zawiązywaniu oraz w następstwie 
podwyższenia kapitału zakładowego nastąpi ze środków finansowych przewidzianych na ten cel w uchwale 
budżetowej Gminy Pińczów. 

§ 4. Szczegółowe zasady oraz zakres działania Spółki określi umowa spółki. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Pińczowie 

Jan Radkiewicz
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Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie w dniu 16 października 2010 r. ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 
(Dz. U. Nr 127, poz. 857), która znowelizowała także ustawę z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 45,poz. 236), stworzona została i określona w sposób jednoznaczny możliwość tworzenia 
i posiadania przez gminy akcji lub udziałów klubów sportowych działających w formie spółki kapitałowej 
(artykuł 61). 

Zgodnie z artykułem 27 ust. 1 w/w ustawy do zadań własnych gminy należy wspieranie sportu poprzez 
tworzenie warunków, w tym organizacyjnych,sprzyjających jego rozwojowi. 

Utworzenie Miejskiego Klubu Sportowego w formie spółki prawa handlowego stanowić będzie niezbędne 
uzupełnienie systemu upowszechniania i rozwoju sportu w gminie Pińczów.  Klub sportowy działający 
w formie komunalnej spółki kapitałowej będzie czynnikiem stabilizującym działalność sportową, a także 
przyczyni się do profesjonalizacji zarządzania sportem i w sposób pełniejszy zagwarantuje jego rozwój oraz 
pozyskanie sponsorów strategicznych. 

Docelowo klub może zapewnić racjonalne wykorzystanie bazy sportowej stanowiącej własność gminy oraz 
będzie mógł realizować projekty związane z jej modernizacją i rozbudową. 

Nadzór nad działalnością spółki będzie sprawował Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów. 
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