
UCHWAŁA NR XIX/140/2016 

RADY MIEJSKIEJ W PONIECU 

z dnia 28 października 2016 r. 

 

w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego 

pn. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu poprzez jego likwidację 

w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f, g i lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 2, 6 ust. 1, 22 

ust. 1 i 3 oraz art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 573), art. 16 ust. 1, 3, 5, 6 i 7 oraz  211 ust. 4 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst. jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. 

zm.) a także na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Likwiduje się samorządowy zakład budżetowy działający pod nazwą Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Poniecu, zwany dalej Zakładem, w celu jego przekształcenia w spółkę z 

ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Ośrodek Sportu i Rekreacji spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością”, zwaną dalej Spółką, której jedynym wspólnikiem będzie 

Gmina Poniec, zwana dalej Gminą. Spółka kontynuować będzie działalność Zakładu 

w zakresie realizacji usług komunalnych stanowiących zadania Gminy. 

2. Spółka wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością Zakładu. 

3. Spółka przejmie należności i zobowiązania likwidowanego Zakładu. 

4. Spółka wstąpi w indywidualne stosunki pracy Zakładu w trybie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 

20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. 

 

§ 2. 1. Spółce zostanie powierzone wykonywanie zadania własnego Gminy, polegającego na 

zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej (w tym sportu), 

turystyki i rekreacji. 

2. Przedmiotem działalności Spółki będzie w szczególności: 



1) wynajem i zarządzanie mieniem komunalnym udostępnionym Spółce zgodnie z  § 3, tj.: 

a) nieruchomością zabudowaną Halą widowisko-sportową w Poniecu położoną 

przy ul. Szkolnej 8a, stanowiącą działkę gruntu nr 445/3, 

b) nieruchomością położoną w Poniecu przy ul. Gostyńskiej (działki nr 448/4 i 

436/4), zabudowaną Kompleksem Boisk Sportowych „Mój Orlik 2012”, 

c) urządzeniami, w tym sportowymi, stanowiącymi wyposażenie ww. obiektów 

lub umiejscowionymi na ww. nieruchomościach; 

2) udostępnienie obiektów i urządzeń wymienionych w pkt 1 uczniom Szkoły 

Podstawowej w Poniecu im. Mjra Henryka Sucharskiego oraz Publicznemu 

Gimnazjum im. Ppłk. dr. Bernarda Śliwińskiego w Poniecu w celu realizacji zajęć 

sportowych objętych programem nauczania oraz zajęć rekreacyjnych organizowanych 

przez te szkoły, 

3) udostępnianie obiektów i urządzeń wymienionych w pkt 1 działającym na obszarze 

Gminy organizacjom społecznym i stowarzyszeniom, w tym osobom fizycznym i 

osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, 

oświatową, naukową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z 

działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel 

prowadzonej działalności pożytku publicznego; 

4)  zapewnienie pomocy instruktorsko-metodycznej i organizacyjnej w ramach 

działalności określonej w pkt 1-3, 

5) tworzenie warunków do rozwoju w Gminie amatorskiego ruchu sportowego,  

6) organizowanie imprez masowych, sportowych i sportowo-rekreacyjnych skierowanych 

do mieszkańców Gminy.  

3. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności będzie: 

1) 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 

2) 55.90.Z – Pozostałe zakwaterowanie, 

3) 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 

4) 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne, 

5) 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 

6) 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów, 

7) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 

8) 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego. 

9) 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana. 



10) 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 

rekreacyjnych, 

11) 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, 

12) 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

13) 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, 

14) 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych, 

15) 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych, 

16) 93.12.Z – Działalność klubów sportowych, 

17) 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, 

18) 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem, 

19) 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, 

20) 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej. 

4. Powierzanie Spółce konkretnych zadań będzie następowało na podstawie zleceń 

udzielanych w formie zarządzenia Burmistrza Ponieca, określających szczegółowy przedmiot 

zadania i czas jego realizacji, kwotę rekompensaty przekazywanej za jego realizację, ustalanej 

uprzednio na podstawie analizy kosztów, w wysokości nieprzekraczającej kwoty niezbędnej 

do pokrycia całości kosztów tego zlecenia przy uwzględnieniu ewentualnych wpływów oraz 

rozsądnego zysku lub umów zawieranych pomiędzy Spółka a Gminą na zasadach określonych 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

5. Spółka może prowadzić inną działalność, jeżeli jej podjęcie sprzyja realizacji celu Spółki 

oraz służy poprawie wykorzystania majątku Spółki i pozostaje w zgodzie z przepisami prawa. 

 

§ 3. 1. Gmina wniesie do Spółki kapitał zakładowy w wysokości [10 000,00] złotych i 

pokryje go w całości wkładem pieniężnym w tej kwocie, na co złoży się  kwota [8 000,00 

złotych] pochodząca ze środków Gminy oraz kwota [2 000,00] złotych znajdująca się na 

rachunku bankowym likwidowanego Zakładu i stanowiąca jego mienie/, w zamian za co 

obejmie 100 % udziałów w Spółce. 

2. Do innych składników mienia Zakładu, pozostałych po jego likwidacji i przekazywanych 

Spółce, zaliczają się następujące składniki: 

a) środki zgromadzone na rachunku bankowym likwidowanego Zakładu oraz znajdujące 

się w jego kasie w dniu zamknięcia jego ksiąg rachunkowych przewyższające kwotę 

2 000 złotych – przekazywane na kapitał zapasowy Spółki, 

b) wyposażenie obejmujące stanowisko do przewijania dzieci (1 szt.), suszarki do rąk 

Turbo Jet Metalowe Białe (12 szt.), wózki do sprzątania (2 szt.), kasę fiskalną (1 szt.), 



szafkę na buty (1 szt.), Biurko BRW Office BIU/72/150 (1 szt.), szafkę na klucze 32 

haczyki (1 szt.), regały NEPO (3 szt.), regał z zamkiem BRW Office REG4D2S/220 

(1 szt.), regał z wysuwanym drążkiem NEPO REG 1D (1 szt.), szafkę na klucze 100 

haczyków (1 szt.), szafy z zamkiem z przegrodą NEPOI SZF2D (2 szt.), szafkę na 

buty B5 z tapicerką (1 szt.), szafkę na buty 120 Z z tapicerką (1 szt.), suszarkę do rąk 

Turbo Jet Metalowa Białą (1 szt.), biurka Kaspian (2 szt.), zestaw medyczny (1 szt.) 

oraz kosiarkę (1 szt.), o wartości księgowej 0 zł,  

c) uprawnienie do użytkowania Hali widowisko sportowej w Poniecu położonej przy ul. 

Szkolnej 8a wraz z urządzeniami i wyposażeniem, w zakresie określonym 

porozumieniem z dnia 1 grudnia 2015 r., 

d) uprawnienie do użytkowania nieruchomości położonej w Poniecu przy ul. 

Gostyńskiej, działki nr 448/4 i 436/14, zabudowanej Kompleksem Boisk Sportowych 

„Mój Orlik 2012”, w zakresie określonym umową dzierżawy z dnia 31 października 

2011 r. wraz z aneksami nr 1, 2 i 3. 

4. Prawa obligacyjne określone w ustępie poprzedzającym mogą podlegać stosownym 

zmianom na zasadach i w trybie określonym odrębnymi przepisami.  

 

§ 4. 1. Finansowanie działalności Spółki następować będzie w następujący sposób: 

a) z przychodów własnych Spółki uzyskiwanych w oparciu o powierzone jej mienie, z 

tytułu wykonywania świadczeń na rzecz ich odbiorców, za które ponoszą oni 

bezpośrednią odpłatność, 

b) w drodze wypłacanych przez Gminę w sposób określony w § 2 ust. 4 rekompensaty z 

tytułu usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym lub wynagrodzenia 

określonego zawartymi umowami, 

c) z dopłat wnoszonych przez Gminę do Spółki jako jej wspólnika w wysokości 

nieprzewyższającej 500 % wartości nominalnej posiadanych udziałów, uchwalanych 

przez Zgromadzenie Wspólników Spółki w trybie określonym szczegółowo w akcie 

założycielskim Spółki i przeznaczanych na takie cele jak: 

 pokrycie strat bilansowych Spółki, 

 potrzeby Spółki związane z inwestycjami realizowanymi lub planowanymi 

przez Spółkę, 

 finansowanie konkretnie określonych zadań Spółki. 

2. Finansowanie działalności Spółki w sposób określony w ust. 1 lit. b i c ma na celu pokrycie 

kosztów działalności Spółki niepokrytych w sposób określony w ust. 1 lit. a,  poniesionych 



już przez Spółkę i udokumentowanych przedstawionymi przez nią wyliczeniami lub których 

konieczność poniesienia jest prognozowana, w oparciu o analizę sporządzoną przez Spółkę i 

przedłożoną Gminie lub analizę własną Gminy oraz zapewnienie rozsądnego zysku i będzie 

następowało w granicach wynikających z odpowiedniej uchwały budżetowej Rady Miejskiej 

w Poniecu. 

 

§ 5.  Szczegółową organizację, sposób działania oraz zakres działalności Spółki określa akt 

założycielski Spółki, którego opracowanie i podpisanie powierza się Burmistrzowi Ponieca. 

 

§ 6. Czynności związane z likwidacją Zakładu powinny zostać zakończone w terminie 2 

miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały. 

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca. 

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


