UCHWAŁA NR XL/397/2017
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 15 maja 2017 r.

w sprawie utworzenia spółki Miejski Klub Sportowy „SANDECJA” S.A. w Nowym Sączu

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f i g ustawy z dnia 8 marca 1990 r.,
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 ustawy
z dnia 20 grudnia 1996 r., o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 827)
- na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Rada Miasta wyraża zgodę na utworzenie przez Miasto Nowy Sącz spółki
Miejski Klub Sportowy „SANDECJA” S.A. w Nowym Sączu, w której Miasto Nowy Sącz
obejmuje 100 % akcji.
2. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych
Miasta Nowego Sącza o charakterze użyteczności publicznej, a w szczególności prowadzenie
działalności sportowej związanej z uczestnictwem w profesjonalnych lub amatorskich
zawodach i imprezach w dyscyplinie sportowej piłka nożna.
3. Na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności w ustawie
o gospodarce komunalnej, Spółka może podejmować inną działalność, o ile nie spowoduje to
uszczerbku dla podstawowych zadań Spółki, o których mowa w § 1 ust. 2.

§ 2. 1. Kapitał zakładowy Spółki, o której mowa w § 1, będzie wynosił 1.100 000,00
(jeden milion sto tysięcy) złotych i dzieli się na 22.000 (dwadzieścia dwa tysiące) akcji
o wartości nominalnej po 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każda.
2. Wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki, tj. 22.000 (dwadzieścia dwa tysiące)
akcji po 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każda, zostaną objęte przez Miasto Nowy Sącz,
jako jedynego akcjonariusza.
3. Kapitał zakładowy Spółki pokryty zostanie w całości wkładami pieniężnymi przez
Miasto Nowy Sącz, przed zarejestrowaniem spółki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Bożena Jawor

