
Uchwała nr VIII/112/03 
Rady Miejskiej Katowic 

 
z dnia 28 kwietnia 2003r. 

 
w sprawie objęcia przez miasto Katowice nowych udziałów w kapitale 
zakładowym Przedsiębiorstwa Widowiskowo-Sportowego „Spodek” Sp. z o.o. w 
Katowicach. 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); pkt. 1 lit. „a” uchwały  
Nr XXI/299/2000 Rady Miejskiej Katowic z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia 
zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z 
udziałem Miasta Katowice; uchwały Nr IV/36/02 Rady Miejskiej Katowic z dnia 23 grudnia 
2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na rok 2003 

 
Rada Miejska Katowic 

u c h w a l a: 
 

§ 1.  Wnieść do Przedsiębiorstwa Widowiskowo-Sportowego „Spodek” Sp. z o.o.  
w Katowicach wkład pieniężny w wysokości 1.045.000,00 zł (jeden milion 
czterdzieści pięć tysięcy złotych) w celu podwyższenia udziału miasta Katowice w 
kapitale zakładowym tej Spółki poprzez objęcie nowych udziałów. 

 
§ 2.  Objąć za wnoszony wkład pieniężny 1.045 (jeden tysiąc czterdzieści pięć) udziałów 

w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki o wartości jednego udziału 1.000,00 
zł (jeden tysiąc złotych). 

 
§ 3.  Kwotę udziałów miasta Katowice pokryć ze środków przeznaczonych na ten cel w 

budżecie miasta Katowice na 2003 r. 
 
§ 4.  Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 
 
§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
        Przewodniczący 
            Rady Miejskiej Katowic 
 
                   Jerzy Forajter 



 
Projekt 

 
 

U z a s a d n i e n i e 
 

Na mocy pkt. 1 lit. „a” uchwały Nr XXI/299/2000 Rady Miejskiej Katowic z dnia  
26 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów  
i akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem Miasta Katowice przyjęto, że do 
kompetencji Rady należy wnoszenie do tych spółek wkładów pieniężnych.  

 
Spółką taką jest Przedsiębiorstwo Widowiskowo-Sportowe „Spodek” Sp. z o.o.  

w Katowicach, utworzone aktem przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę  
z o.o. rep. „A” Nr 11924/97 z dnia 30 czerwca 1997 r., w której miasto Katowice posiada  
100 % udziałów. 

 
Rada Miejska Katowic podjęła uchwałę Nr IV/36/02 z dnia 23 grudnia 2002 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na rok 2003, w którego wydatkach w 
dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”, rozdziale 92695 „Pozostała działalność” ujęto kwotę 
1.045.000,00 zł (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy złotych).  

 
Powyższa kwota 1.045.000,00 zł przeznaczona jest na wniesienie wkładu 

pieniężnego do Przedsiębiorstwa Widowiskowo-Sportowego „Spodek” Sp. z o.o., w celu 
podwyższenia udziału miasta Katowice w kapitale zakładowym tej Spółki poprzez objęcie 
nowych udziałów.  

 
Wkład pieniężny wykorzystany zostanie na modernizację i remont hali „Spodka”, 

które dofinansowywane są również przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu  
ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych prowadzonych przez 
„Totalizator Sportowy” Sp. z o.o.  
 

Do projektu niniejszej uchwały wpisano zaplanowaną w wydatkach budżetu miasta 
kwotę 1.045.000,00 zł, z której przekazywane będą Przedsiębiorstwu Widowiskowo-
Sportowemu „Spodek”  Sp. z o.o.  środki w miarę zgłaszanych przez Spółkę potrzeb. 

 
W związku z powyższym podjęcie proponowanej uchwały Rady Miejskiej Katowic 

uznać należy za uzasadnione. 
 
 
Katowice, dnia 16.04.2003 r. 



 


	Rada Miejska Katowic
	U z a s a d n i e n i e

