
 Uchwała Nr XXVIII / 166 /  2014
Rady Gminy Polska Cerekiew

z dnia 27  marca 2014 r.

w  sprawie  utworzenia  przez  Gminę  Polska  Cerekiew  spółki  z  ograniczoną 
odpowiedzialnością  pod  firmą”  Gminny  Ośrodek  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 ( Dz.U. z 2013 r.  poz.594, poz.645 i poz.1318)  Rada Gminy Polska Cerekiew 
uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą” Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ” z siedzibą w Zakrzowie, zwaną dalej 
”Spółką”.

§  2. Przedmiotem działalności Spółki będzie w szczególności :
    1.działalność obiektów kulturalnych – 90.04.Z,
    2.działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z,
    3.pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – 5.51.Z,
    4.pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – 3.29.Z,
    5.restauracje i stałe placówki gastronomiczne – 56.10.A,
    6.pozostała działalność gastronomiczna – 56.29.Z,
    7.obiekty hotelowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – 55.20.Z.

§ 3. Kapitał zakładowy Spółki wyniesie 600 000 zł (słownie: sześćset tysięcy), a wszystkie 
udziały w kapitale  zakładowym obejmie  i  pokryje  je wkładem pieniężnym Gmina Polska 
Cerekiew

§ 4.  Koszty  utworzenia  Spółki  i  wpłaty na kapitał  zakładowy pokryte  zostaną  z  budżetu 
Gminy Polska Cerekiew na rok 2014.

§  5.  Akt  założycielski  Spółki  winien  zawierać  –  oprócz  postanowień  wynikających  z 
przepisów  Kodeksu  spółek  handlowych  i  przepisów  szczególnych  –  następujące 
postanowienia:
   1/ czas trwania Spółki  nieograniczony ,
   3/ liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 3 osoby,
   4/ zarząd Spółki składać się będzie  od jednej do trzech osób,
   5/określające warunki podwyższenia  bez zmiany aktu założycielskiego Spółki.

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Polska Cerekiew, który podpisze akt 
notarialny  stanowiący  akt  założycielski  Spółki  w  terminie  6  miesięcy  od  dnia  podjęcia 
niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kołeczko


