UCHWAŁA NR XLVI/516/18
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY
z dnia 23 października 2018 r.
w sprawie utworzenia spółki pod firmą Gminny Klub Sportowy „Polonia Trzebnica”Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebnicy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f oraz g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) i art. 9 ust. 1 oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z 2018 r. poz. 1496 i 1693) Rada Miejska
w Trzebnicy uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na utworzenie przez Gminę Trzebnica wraz ze stowarzyszeniem pod nazwą
Trzebnickie Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne „Polonia” w Trzebnicy spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością pod firmą Gminny Klub Sportowy „Polonia Trzebnica” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebnicy, zwanej dalej „Spółką”.
§ 2. Celem Spółki jest tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu,
w szczególności piłki nożnej wśród wszystkich grup wiekowych mieszkańców Gminy Trzebnica (dzieci,
młodzieży, dorosłych i seniorów).
§ 3. 1. Kapitał zakładowy Spółki w chwili jej zawiązania wynosił będzie 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt
tysięcy złotych) i dzielić się będzie na 100 (słownie: sto) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie:
pięćset złotych) każdy.
2. Gmina Trzebnica obejmie nie mniej niż 95 udziałów w kapitale zakładowym Spółki,
o łącznej wartości nominalnej 49 500 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych)
i pokryje je wkładem pieniężnym w wysokości 49.500 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset
złotych).
§ 4. Szczegółowe zasady oraz zakres działania Spółki określone zostaną w Umowie Spółki.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy
Mateusz Stanisz
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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 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.), która znowelizowała także ustawę
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 827 z późn. zm.),
stworzona została i określona w sposób jednoznaczny możliwość tworzenia i posiadania przez
gminy akcji lub udziałów klubów sportowych działających w formie spółki kapitałowej (art. 61
ustawy o sporcie). Zgodnie z artykułem 27 ust. 1 wskazanej wyżej ustawy o sporcie, do zadań
własnych gminy należy wspieranie sportu poprzez tworzenie warunków, w tym
organizacyjnych, sprzyjających jego rozwojowi.
Przedłożony projekt uchwały zmierza do powołania przez Gminę Trzebnica oraz
stowarzyszenie pod nazwą Trzebnickie Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne „Polonia”
w Trzebnicy sportowej spółki pod firmą Gminny Klub Sportowy „Polonia Trzebnica” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to działanie, które ma na celu umożliwienie
zorganizowania w Trzebnicy dobrze i sprawnie funkcjonującego klubu piłkarskiego, opartego
o dorobek i doświadczenie działającego od wielu lat Stowarzyszenia. Utworzenie
przedmiotowej sportowej spółki stanowić będzie niezbędne uzupełnienie systemu
upowszechniania i rozwoju sportu w gminie Trzebnica, w szczególności piłki nożnej, wśród
wszystkich grup wiekowych mieszkańców Gminy Trzebnica, tj. zarówno wśród dzieci
i młodzieży ale także wśród dorosłych i seniorów.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie
uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
dotyczących tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania
i występowania z nich.
Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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