
druk nr Projekt Prezydenta Miasta Krakowa

UCHWAŁA NR

Rady Miasta Krakowa

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu Miejskiego Klubu Sportowego “CRACOVIA”
Sportowa Spółka Akcyjna

Na podstawie § 3 uchwały Nr CIII/964/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 stycznia 
1998 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Sportowej Spółki Akcyjnej Miejski Klub Sportowy 
„CRACOVIA” oraz wyrażenia zgody na zwiększenie aportu rzeczowego Gminy Miasta 
Krakowa, Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.
Akceptuje się projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Miejskiego Klubu Sportowego 

„CRACOVIA” Sportowa Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Spółki, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

Miejski Klub Sportowy „Cracovia” Sportowa Spółka Akcyjna utworzony został na 
podstawie uchwały Nr LV/502/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 1996r. w sprawie 
utworzenia sportowej spółki akcyjnej pod nazwą „Miejski Klub Sportowy Cracovia” SSA.

Uchwałą Nr CIII/964/98 z dnia 14 stycznia 1998 r. Rada Miasta Krakowa zatwierdziła 
Statut Spółki oraz zobowiązała do przedkładania Radzie Miasta Krakowa w każdym czasie 
projektów uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących zmian w Statucie Spółki, zmian w 
kapitale oraz zamierzeń zbycia akcji.

Akcjonariuszami Spółki są: Gmina Miejska Kraków, która posiada 50,54% akcji, 
ComArch S.A. posiadający 48,09% akcji oraz kilkunastu drobnych akcjonariuszy.

Zarząd Spółki Miejski Klub Sportowy “Cracovia” SSA w myśl § 3 Uchwały Nr 
CIII/964/98 Rady Miasta Krakowa zawnioskował o zmianę Statutu  Spółki i przedstawił 
projekt uchwały Walnego Zgromadzenia pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą w
uchwale nr 1/10/2009 z dnia 5 października 2009 r.

Zaproponowana przez Zarząd zmiana Statutu dotyczy przedmiotu działalności Spółki i 
dostosowania postanowień Statutu do zapisów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) 
wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007, Nr 
251, poz.1885). Zgodnie z § 4 wymienionego rozporządzenia Rady Ministrów wprowadzenie 
PKD 2007 powinno nastąpić w terminie do 31 grudnia 2009 r. 

Z przeprowadzonej analizy projektu wynika, że prócz zmiany kwalifikacji Spółka 
proponuje: 

 wykreślenie z enumeratywnie wymienionych dyscyplin: lekkoatletyki (par. 7 pkt 1 lit 
b), piłki ręcznej (lit d), koszykówki (lit e), szachów (lit f), kolarstwa (lit g), bilardu (lit 
h) pozostawiając tylko piłkę nożną i hokej na lodzie czyli dyscypliny, które faktycznie 
prowadzi obecnie MKS Cracovia SSA w formie osobnych sekcji. Ograniczenie liczby 
wymienionych w Statucie dyscyplin nie uniemożliwia prowadzenia przez MKS 
Cracovia SSA działalności sportowej w innych. Pozostaje bowiem w Statucie zapis: 
„oraz innych dyscyplinach i dziedzinach sportu, przy czym powoływanie nowych 
sekcji nie wymaga zmiany niniejszego statutu”.

 poszerzenie działalności o:
- działalność twórczą związaną z kulturą i rozrywką (par. 7 ust. 3 projektu Statutu),
- pozostałą działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowaną (ust. 4),
- działalność usługową związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (ust. 7),
- dzierżawę własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac 

chronionych prawem autorskim (ust. 11),
- wypożyczanie i dzierżawę sprzętu rekreacyjnego i sportowego (ust. 12),
- działalność fotograficzną (ust. 13),
- działalność związaną z reprezentowaniem mediów (ust. 14),
- pozostałą działalność wspomagającą usługi finansowe, z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (ust. 16),
- pozostałą działalność usługową w zakresie informacji (ust. 18),
- przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobną

działalność; działalność portali internetowych (ust. 19),
- działalność związaną z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

(ust. 20),
- magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (ust. 27),



- pozostałą sprzedaż detaliczną prowadzoną poza siecią sklepową, straganami i 
targowiskami (ust. 28),

- sprzedaż detaliczną prowadzoną w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą 
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (ust. 29),

- działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów 
tytoniowych (ust. 32),

- działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych 
towarów (ust. 33),

- działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (ust. 34)
- sprzedaż hurtową napojów bezalkoholowych (ust. 35),
- sprzedaż hurtową niewyspecjalizowaną żywności, napojów i wyrobów 

tytoniowych (ust. 36),
- produkcję napojów bezalkoholowych; produkcję wód mineralnych i pozostałych 

wód butelkowanych (ust. 42),

znacznie też rozszerzono działalności:
- z hotelarskiej na związaną z zakwaterowaniem (ust. 25),
- modernizacji i budowy obiektów sportowych, wypoczynkowych i turystycznych 

oraz infrastruktury technicznej z nimi związanej na roboty budowlane związane z 
wznoszeniem budynków i roboty budowlane specjalistyczne (ust. 24 i 38).

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia zawierający zmiany w Statucie spełnia 
wymogi rozporządzenia Rady Ministrów. W trzech przypadkach dokonano korekty opisów 
lub numeracji tak aby zapisy spełniały wymogi PKD: w § 7 ust. 17 projektu Statutu 
wykreślono oznaczenie „PKD 66.2” przy niepełnym tytule tej grupy; w § 38 usunięto
uszczegółowienia „(w tym modernizacja i budowa obiektów sportowych, wypoczynkowych i 
turystycznych oraz infrastruktury technicznej z nimi związanej)” przy opisie działu; w § 43 
wpisano odpowiedni opis działu.

W związku z powyższym przedstawienie powyższej uchwały jest uzasadnione.


