
UCHWAŁA NR IV/38/9/2013
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 1 lipca 2013 r.

w sprawie 
utworzenia przez Województwo Śląskie jednoosobowej spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą 
Stadion Śląski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
oraz powierzenia jej wykonywania zadań publicznych

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 18 pkt 19 lit. e 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 596)
oraz art. 2, 4 ust. 1 i art. 9 ust. 1 

ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej 
(tekst jednolity Dz. U. Nr 45 z 2011 roku, poz. 236)

Sejmik Województwa Śląskiego 
uchwala:

§ 1. 1. Województwo Śląskie tworzy jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą pod 
firmą Stadion Śląski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną w dalszej części uchwały „Spółką”. 

2. Podstawowym celem działalności Spółki jest realizacja celów publicznych Województwa Śląskiego 
z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej oraz sportu, w tym obejmujących sprawy budowy, utrzymania oraz 
eksploatacji Stadionu Śląskiego w Chorzowie i w tym zakresie Województwo powierza Spółce świadczenie usług 
na swoją rzecz w okresie nie dłuższym niż 10 lat. 

3. Szczegółowy zakres i sposób realizacji powierzonych zadań, w tym mechanizm wynagrodzenia oraz zasady 
monitoringu prawidłowości wykonywania usług, zostaną określone w umowie wykonawczej zawartej pomiędzy 
Województwem Śląskim a Spółką. 

4. W okresie wykonywania powierzonych zadań Województwo Śląskie zachowa wszystkie udziały w kapitale 
zakładowym Spółki, a usługi świadczone na rzecz Województwa będą stanowiły podstawowy przedmiot 
działalności Spółki.

§ 2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 
500 (słownie: pięćset) udziałów, o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy. 

§ 3. Kapitał zakładowy Spółki zostanie pokryty poprzez wniesienie przez Województwo Śląskie wkładu 
pieniężnego w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), za który Województwo Śląskie obejmie 
udziały w ilości 500 (słownie: pięćset), o łącznej wartości nominalnej 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 
złotych). 
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Śląskiego

Andrzej Gościniak
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