Uchwała Nr XXVII/327/16
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 1 lipca 2016 r.
w sprawie utworzenia przez Miasto Słupsk spółki działającej pod firmą Trzy Fale Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. 2016 poz. 446), art. 2 i art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U.
2016 poz. 573).
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
Tworzy się spółkę pod firmą: Trzy Fale Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Słupsku, zwaną dalej Spółką, której wspólnikiem będzie Miasto Słupsk.
§ 2.
1. Kapitał zakładowy Spółki w chwili jej zawiązania będzie wynosił 1 500 000 zł (słownie: jeden
milion pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 1 000 (słownie: jeden tysiąc) udziałów o wartości
nominalnej 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) każdy.
2. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostaną objęte w następujący sposób: Miasto Słupsk –
obejmie 1 000 (słownie: jeden tysiąc udziałów) o łącznej wartości 1 500 000 zł (słownie: jeden milion
pięćset tysięcy złotych).
3. Udziały Miasta Słupska w kapitale zakładowym zostaną w całości pokryte wkładem pieniężnym
ze środków zaplanowanych w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok.
§ 3.
Spółka będzie wykonywała powierzone jej zadania o charakterze użyteczności publicznej
w zakresie sportu, rekreacji, turystyki, rehabilitacji, polityki senioralnej, profilaktyki zdrowotnej w
szczególności poprzez:
1) budowę (dokończenie budowy), przebudowę, rozbudowę istniejącego zadania inwestycyjnego
pod nazwą „ Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku”,
zwanym dalej Parkiem Wodnym,
2) uzyskanie finansowania i zarządzanie projektem inwestycyjnym Park Wodny,
3) zarządzanie oddanym do użytku Parkiem Wodnym,
4) budowę, uzyskanie finansowania, zarządzanie projektami inwestycyjnymi o charakterze sportowo
– rekreacyjnymi,
5) zarządzanie innymi obiektami, terenami o charakterze sportowo – rekreacyjnym,
6) świadczenie usług.
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§ 4.
Upoważnia się Prezydenta Miasta Słupska do wykonania wszelkich wymaganych prawem czynności
do powołania, zarejestrowania i uruchomienia Spółki.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Słupsku
Beata Chrzanowska
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