
Uchwała Nr XL/499/2017 
Rady Miejskiej Kalisza 

z dnia 22 czerwca 2017 r. 

w sprawie utworzenia spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz Spółka Akcyjna. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.  
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 827 z późn. zm.) Rada Miejska Kalisza 
uchwala, co następuje: 

§ 1 

Tworzy się spółkę Miejski Klub Sportowy Kalisz Spółka Akcyjna z udziałem Miasta Kalisza, 
zwaną dalej „Spółką”. 

§ 2 

1. Kapitał zakładowy Spółki w chwili jej zawiązania wynosił będzie 100.000,00 (słownie: 
sto tysięcy) złotych i dzielić się będzie na 100 (słownie: sto) akcji o wartości nominalnej 
1.000,00 (słownie: tysiąc) złotych każda. 

2. Wszystkie akcje serii A w kapitale zakładowym Spółki obejmie Miasto Kalisz i pokryje je 
wkładem pieniężnym w wysokości 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych. 

§ 3 

Celem spółki jest tworzenie warunków organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu,  
w tym uczestnictwo w profesjonalnych zawodach sportowych oraz promocja sportu.  

§ 4 

Szczegółowe zasady oraz zakres działania Spółki ustalone zostaną w statucie spółki akcyjnej. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

  Przewodniczący 
Rady Miejskiej Kalisza 

          /…/ 
             Andrzej Plichta  



Uzasadnienie  
do uchwały Nr XL/499/2017 

Rady Miejskiej Kalisza 
z dnia 22 czerwca 2017 r. 

w sprawie utworzenia spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz Spółka Akcyjna. 

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2016 poz. 176) tworzenie 
warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu należy do zadań własnych 
gminy. Również art. 10 ust 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej  
(Dz. U. 2017 r. poz. 827 j.t.) przewiduje możliwość tworzenia i przystępowania przez gminy 
do klubów sportowych działających w formie spółek kapitałowych. 
Utworzenie przez Miasto Kalisz spółki akcyjnej pod firmą Miejski Klub Sportowy Kalisz 
Spółka Akcyjna wynika z art. 15 ustawy o sporcie i daje możliwość udziału kaliskich klubów 
sportowych w profesjonalnym współzawodnictwie sportowym. Uczestnikami ligi zawodowej 
mogą być wyłącznie kluby sportowe działające w formie spółki akcyjnej, jako podmioty 
wiarygodne kapitałowo i stałe finansowo. Utworzenie spółki wpłynie na poprawę warunków 
uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, wzmocni pozycję Kalisza  
w sportowej rywalizacji organizowanej przez Polskie Związki Sportowe, a także zwiększy 
dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez spółkę.  
Sekcja piłki ręcznej mężczyzn uzyskała awans sportowy do ekstraklasy w sezonie 2016/2017. 
Udział Miejskiego Klubu Sportowego Kalisz Spółka Akcyjna w rozgrywkach ligi zawodowej 
piłki ręcznej mężczyzn wywrze skutek pozytywny na ogólnopolską promocję Miasta Kalisza. 
Klub sportowy działający w formie spółki akcyjnej będzie czynnikiem stabilizującym 
działalność sportową, co będzie budzić zaufanie wśród potencjalnych inwestorów, a także 
przyczyni się do profesjonalizacji zarządzania sportem i zagwarantuje jego rozwój na 
właściwym poziomie. Zapewni również racjonalne i efektywne wykorzystanie nowoczesnej 
bazy sportowej stanowiącej własność Miasta Kalisza oraz stworzy możliwość wzrostu 
aktywności wśród innych dyscyplin sportowych.  
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. 2016 poz. 446) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał  
w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących 
tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania  
z nich. 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Miejską Kalisza uważam za 
uzasadnione. 
 
 

w z. Prezydenta Miasta Kalisza 
               /…/ 

                  Barbara Gmerek 
        Wiceprezydent Miasta Kalisza 

 
 


