
UCHWAŁA NR XXIX/243/16
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 11 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały NR XXVIII/234/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 lipca 2016 roku 
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednoosobowej spółki z udziałem Gminy Staszów 

działającej pod firmą: ''Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością''

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f oraz lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku poz. 446) w związku z art. 9 ust.1 i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 
1996 roku o gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku poz. 573 z późń. zm1)) Rada Miejska 
w Staszowie, uchwala co następuje 

§ 1. 

W Uchwale Nr XXVIII/234/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na utworzenie jednoosobowej spółki z udziałem Gminy Staszów działającej pod firmą: ''Staszowskie 
Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością'' wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 2 uchyla się pkt 18; 

2) § 4 otrzymuje nowe brzmienie: ,,§4 . Szczegółowe zasady oraz zakres działania Spółki ustalone zostaną 
w akcie założycielskim Spółki''.

§ 2. 

Pozostała treść uchwały Nr XXVIII/234/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na utworzenie jednoosobowej spółki z udziałem Gminy Staszów działającej pod 
firmą:''Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością'' pozostaje bez 
zmian. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:Dz.U. z 2016 roku poz. 960
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/243/16

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także mogą przystępować do takich spółek. 
Do spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego w kwestiach nie uregulowanych w przepisach 
ustawy o gospodarce komunalnej stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. kodeks spółek 
handlowych. Z art. 4 § 2 kodeksu spółek handlowych wynika, że ,,Ilekroć w ustawie mowa jest o ,,umowie 
spółki'', należy przez to rozumieć także akt założycielski sporządzony przez jedynego wspólnika albo 
akcjonariusza spółki kapitałowej'' . W związku z faktem, że Gmina Staszów będzie jedynym wspólnikiem 
tworzonej Spółki zasadne jest doprecyzowanie w treści uchwały nazewnictwa w sposób umożliwiający 
jednoznaczne odróżnienie, że mamy do czynienia ze Spółką w której występuje jeden wspólnik. Określony 
w §2 ust. 2 pkt 18 uchwały przedmiot działalności polegający na ,,pozyskiwaniu środków zewnętrznych na 
prowadzenie działalności statutowej'' nie znajduje odzwierciedlenia w Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD). 
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