UCHWAŁA NR IX/94/15
RADY MIASTA OLSZTYNA
z dnia 13 maja 2015 r.
w sprawie utworzenia spółki akcyjnej pod nazwą „Stomil Olsztyn Spółka Akcyjna”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „f” i „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2013, poz. 594, Dz. U. z 2013 poz. 645 i poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz
art. 9 ust. 1 i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr
45, poz. 236) Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża zgodę na utworzenie przez Gminę Olsztyn wraz ze stowarzyszeniem pod nazwą Olsztyński
Klub Sportowy „Stomil Olsztyn” z siedzibą w Olsztynie spółki akcyjnej działającej pod nazwą „Stomil Olsztyn
Spółka Akcyjna” z siedzibą w Olsztynie, zwanej dalej Spółką.
§ 2. Celem powołania Spółki jest realizacja zadań ważnych dla rozwoju i promocji Gminy Olsztyn,
w szczególności w zakresie uczestnictwa w rywalizacji sportowej – w profesjonalnych rozgrywkach piłki
nożnej, organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej. Spółka promować będzie Olsztyn poprzez
aktywność sportową i popularyzację sportu, organizując sportowe imprezy masowe oraz uczestnicząc
w wychowaniu fizycznym społeczeństwa. Spółka dążyć będzie do zbudowania pozytywnego wizerunku
Olsztyna.
§ 3.1. Kapitał zakładowy Spółki w chwili jej zawiązania wynosić będzie 950.000 zł (słownie: dziewięćset
pięćdziesiąt tysięcy zł) i dzielić się będzie na 9500 (słownie: dziewięć tysięcy pięćset) akcji imiennych
o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda akcja.
2. Gmina Olsztyn obejmie 5000 (pięć tysięcy) założycielskich akcji imiennych serii A Spółki wymienionej
w § 1 o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy zł) i pokryje je wkładem pieniężnym
w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy zł). Akcje obejmowane przez Gminę Olsztyn będą
uprzywilejowane co do głosu w taki sposób, że na każdą akcję przypadać będą dwa głosy.
3. Środki finansowe na spłatę zobowiązań powstałych w wyniku objęcia akcji w spółce, o których mowa
w § 3. ust. 2. niniejszej uchwały pochodzić będą z dochodów własnych budżetu Gminy Olsztyn.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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