
Uchwała nr 95/IX/2011
Rady Miasta Lublin

z dnia 21 kwietnia 2011 r. 

w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą: 
Miejski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  „Bystrzyca”  w  Lublinie  w  celu 
zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f) i h) ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 1, art. 22 ust. 1 i art. 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o  gospodarce  komunalnej  (Dz.  U.  z  1997  r.  Nr  9,  poz.  43  z  późn.  zm.) 
w związku z  art.  16  ust.  1,  3,  5,  6  i  7  ustawy z  dnia  27  sierpnia  2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i § 2 ust 1 pkt 3 
i ust. 2 uchwały nr 190/XII/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 25 października 
2007 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia cofania i zbywania  udziałów 
lub akcji  spółek handlowych przez Prezydenta Miasta Lublin (Dz. Urz.  Woj. 
Lub. Nr 176, poz. 3132 z dnia 4 grudnia 2007 r.) - Rada Miasta Lublin uchwala, 
co następuje:

§ 1

1. Likwiduje  się  samorządowy  zakład  budżetowy  pod  nazwą:  Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie (w dalszej części 
uchwały zwany „MOSiR”)  w  celu  zawiązania  jednoosobowej  spółki 
prawa handlowego Gminy Lublin pod nazwą: Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji  „Bystrzyca”  w  Lublinie  spółka  z  ograniczoną 
odpowiedzialnością (w dalszej części uchwały zwanej „Spółką”).

2. Spółka  będzie  kontynuowała  działalność  MOSiR  w  szczególności 
poprzez  realizację  celu  publicznego  w  zakresie  kultury  fizycznej 
i turystyki  w  tym  utrzymania  terenów  rekreacyjnych  i  urządzeń 
sportowych. 

3. Szczegółowy  przedmiot  działalności  Spółki  zostanie  określony 
w umowie Spółki.

4. Pokrycie  udziałów  w  kapitale  zakładowym Spółki   nastąpi  poprzez 
wniesienie przez Gminę Lublin wkładu niepieniężnego,  który będzie 
obejmował w szczególności:
1) prawo  użytkowania  wieczystego  powstałe  w  wyniku 

przekształcenia  prawa  trwałego  zarządu  nieruchomości 
zlokalizowanej w Lublinie przy Al. Zygmuntowskie 4,4a, oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka Nr 9/8, obręb 22-Piaski, arkusz 1, 
o  powierzchni  45276  m2,  zabudowanej  budynkami  pełniącymi 
łącznie  funkcję  ośrodka  sportowo-rekreacyjnego,  dla  której 
urządzona jest księga wieczysta Nr LU1I/00206012/9;  
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2) nieruchomość zlokalizowaną w Lublinie przy ul. Al. Zygmuntowskie 
5, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka Nr 6/2, obręb 22-
Piaski, arkusz 1, o powierzchni 32244 m2, zabudowaną budynkami 
i pawilonami (stadion sportowy, kryta trybuna, pawilon sportowy, 
budynek gospodarczy i mur oporowy, budynek gospodarczy – baza 
żużla)  dla  której  urządzona  jest  księga  wieczysta 
Nr LU1I/00172437/6;

3) prawo  użytkowania  wieczystego  powstałe  w  wyniku 
przekształcenia  prawa  trwałego  zarządu  nieruchomości 
zlokalizowanej  w  Lublinie  przy Al.  Zygmuntowskie 6,  oznaczonej 
w ewidencji  gruntów  jako  działka  Nr  9/1 o powierzchni  4500 m2, 
niezabudowanej,  dla  której  urządzona  jest  księga  wieczysta 
Nr KW LU1I/00172438/3; 

4) ruchomości,  wartości  niematerialne  i  prawne,  pozostające  na 
majątku MOSiR.

§ 2

1. Spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki MOSiR.
2. Spółka zapewni ciągłość działalności  wykonywanej przez MOSiR.
3. Należności i zobowiązania MOSiR z dniem likwidacji przejmuje Spółka.
4. Pracownicy MOSiR stają się pracownikami Spółki w trybie art. 231 Kodeksu 

pracy.
§ 3 

Prezydent  Miasta  Lublin  wykona  wszelkie  czynności  związane 
z likwidacją MOSiR w celu zawiązania Spółki, a w szczególności szczegółowo 
określi  składniki  majątku  przechodzącego  do  Spółki  oraz  określi  wysokość 
kapitału zakładowego.

§ 4

Likwidacja  MOSiR  i  zawiązanie  Spółki  nastąpi  w  terminie  do  dnia 
30 czerwca 2011 r.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Lublin

/ - / Piotr Kowalczyk 
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