
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 9 

 

 

UCHWAŁA NR [****] 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Z DNIA [****] 

w sprawie zawiązania spółki 

Na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 18 pkt 19 litera e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie województwa (Dz. U. [****]) [oraz § [****] uchwały nr [****] Sejmiku Województwa 

Małopolskiego w sprawie [****] uchwala się, co następuje: 

§ 1 

1. Wyraża się zgodę na przystąpienie przez Województwo Małopolskie wraz ze Związkiem 

[****] do spółki, która będzie działać pod firmą [****] spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 

2. Spółka pod firmą [****] spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostaje zawiązana 

w celu wykonywania zadań własnych jej wspólników w zakresie i na zasadach 

określonych w umowie spółki, w szczególności w celu wykonywania zadań własnych 

Województwa Małopolskiego wskazanych w art. 14 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. [****]), tj. zadań w zakresie przeciwdziałania 

bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. [****]), które 

będą polegały na tworzeniu warunków do powstawania legalnych miejsc pracy 

w obszarze usług wspierających seniorów oraz usług gospodarczych poprzez 

udostępnienie mieszkańcom Województwa Małopolskiego systemu bonowego na usługi 

w ramach projektu pn. "Małopolskie Obligacje Społeczne". 

3. Szczegółowy zakres zadań spółki pod firmą [****] spółka z ograniczoną określi umowa 

spółki, do której zawarcia w imieniu Województwa Małopolskiego upoważnia się Zarząd 

Województwa Małopolskiego. 

4. Wyraża się zgodę na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą [****] spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością w wysokości [****] złotych. 

5. Środki stanowiące przedmiot wkładu Województwa Małopolskiego są zabezpieczone 

w budżecie Województwa Małopolskiego na rok [****] 

6. Środki na realizację zadań, o których mowa w ust. 2 pochodzić będą z emisji obligacji 

przychodowych.  

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


