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w sprawie wyraienia zgody na utworzenic spdlki Centrum Sportowu-Rckrcacyjne Gliwice Spélka
z ograniczonq odpowiedzialnuéciq

Na podstawie art. I8 ust. 2 pkt 9 lil. fustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Lj. Dz.U. Z 2022 r.
p02. 559 z péin. zm.) na wniosck Prezydema Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastqpujc:

§ l. Wyrazié zgodq na utworzenie przez Miasto Gliwice spétki pod firm:-4 Cenlrum Sportowo-Rekreacyjne
Gliwice Spc'1l"ka z ograniczonq odpowiedzialnoécia z siedzibq w Gliwicach.

§2. Podstawowym cclem spélki bgdzie tworzenie warunkéw sprzyjajzgcych rozwojowi kultury fizycznej,
w tym sportu, terenéw rckreacyjnych i urzqdzefi sportowych oraz gospodarowanie nieruchornoéciami zwiqzanymi
z realizacjq tego celu.

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza sir; Prezydentowi Miasta Gliwice.
§ 4. Ucl1wa1a wchodzi w iycic 2 dniem podjqgcia.
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Uzasadnienie

Koncepcja utworzenia spéflci z ograniczong odpowiedzialnoéciq pod firmq Centrum Sportowo-Rekreacyjne
Gliwice, ktércj podstawowym celem dzialania bqdzie: tworzenic w Gliwicach warunkdw sprzyjajqcych
rozwojowi kultury fizycznej. w tym spurtu, poprzez rozbudowv; hazy sportowej oraz zarzqdzanic Obicktami
sportowymi iterenami rekreacyjnymi W micécic, zbieina jest z zalozcniami przyjgtymi uchwalq nr
XXII/447/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia I7 grudnia 2020 r. w sprawic okresilenia kierunkéw rozwoju sportu
w Gliwicach od 2021 roku.

Przyjgte ww. uchwalq kierunki rozwoju sportu wGliwicach od 2021 roku okreélaja mi¢dzy innymi
dyscypliny sportowc oznaczeniu priorytetowym, majqce duze znaczenic dla rozwoju lokalncgo sportu
ipromocji miasta. Jak wskazano wdokumcncie, plZyj€;Ci8 listy dyscyplin priorytetowych wiqze sic;
zkoniecznoéciq uzupcinienia istniejqcej hazy infrastrukturalnej wmieécic, mi:=;dzy innymi okomplcks
peinowymiarowych boisk piikarskich z oéwietlcniem, w tym ze sztuczna nawierzchniq dla akademii piikarskiej.

Celem inwcstycji winfrastrukturq sportowz; irekreacyjnq w mieécic jest dalsza poprawa warunkéw do
closkonalenia ulniejgtnoéci przez osoby uprawiajqce sport w klubach sporlowych oraz stworzenic zach¢ty do
uprawiania sportu przez mieszkaflcéw rniasta.
Jednym z zadafi spélki bqdzie takze pozyskanie érodkéw finansowych na rcalizacje; inwestycji polegajacych

na rozbudowie bazy sportowej i rekreacyjnej w mieécie.
Wspélnikiem tworzonej spélki, obok Miasta Gliwicc, bgdzie Gliwicki Klub Sportowy ,,Piasl" Spélka

Akcyjna. Miasto Gliwice bqdzie posiadaio wi¢kszo§ci0wy udzial w kapitale zakladowym spéiki.
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