
 

 

Uchwała Nr XXIV/186/2008 

Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim 

 

z dnia 17 grudnia 2008 r. 

 

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania, zbywania udziałów 

i akcji spółek kapitałowych przez Burmistrza Gorzowa Śląskiego 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r.  

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 

1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  

Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 

567, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 i z 2008 r. Nr 180, poz.1111), Rada Miejska w 

Gorzowie Śląskim uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1. Gmina Gorzów Śląski  uczestniczy w spółce kapitałowej, gdy leży to w interesie 

wspólnoty lokalnej zgodnie z wymogami szczególnej staranności w gospodarowaniu mie-

niem Gminy. 

2. Uczestnictwo Gminy w spółce kapitałowej, która realizuje cele użyteczności publicznej, 

powinno zapewnić bezpieczeństwo wykonywanych zadań publicznych, w szczególności 

ciągłość i poziom świadczonych usług. 

3. Przed objęciem lub nabyciem udziałów lub akcji spółki, a także nie rzadziej niż raz w roku 

w odniesieniu do każdej ze spółek, w której Gmina ma udziały lub akcje, Burmistrz analizuje, 

czy spełnione są lub trwają przesłanki uczestnictwa i analizę przedkłada Radzie Miejskiej  

w Gorzowie Śląskim w ramach corocznej informacji o stanie mienia komunalnego. 

 

§ 2. Przed odpłatnym objęciem lub nabyciem udziałów lub akcji w spółce kapitałowej, Bur-

mistrz jest obowiązany pozyskać pozytywne opinie właściwych merytorycznie komisji Rady 

Miejskiej w Gorzowie Śląskim  odnośnie przedmiotu działalności spółki. 

 

§ 3.1. Przed zaoferowaniem do zbycia, objęcia całości lub części udziałów lub akcji w spół-

kach kapitałowych należących do Gminy Gorzów  Śląski dokonuje się analizy mającej na 

celu ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki, stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa 

spółki i oszacowania wartości przedsiębiorstwa spółki. 

2. Zbycie udziałów lub akcji, objęcie udziałów lub akcji w podwyższonym kapitale zakłado-

wym w spółkach kapitałowych należących do Gminy Gorzów Śląski  może nastąpić w taki 

sposób, aby Gmina Gorzów Śląski  nie utraciła prawa kontroli i wpływu na kierunki rozwoju 

spółki oraz na ceny świadczonych usług. 

3. Postanowienia § 2 stosuje się odpowiednio. 

4. Zbywanie, udostępnianie udziałów i akcji następuje z zastosowaniem jednego z następu-

jących trybów: 

1) oferty ogłoszonej publicznie; 

2) przetargu publicznego; 

3) rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia pod warunkiem, że żaden z 

tych trybów nie jest sprzeczny z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). 



5. Zbycie, w trybie przewidzianym w ust. 4, następuje na podstawie regulaminu ustalonego 

przez Burmistrza  Gorzowa  Śląskiego  i zaopiniowanego przez właściwą merytorycznie ko-

misję Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim.    

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Roman Neugebauer 

 


