
  

UCHWAŁA NR XL/68/17 

RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA 

z dnia 30 sierpnia 2017 

w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania przez Prezydenta Grudziądza akcji lub udziałów 

w spółkach prawa handlowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2016 r. poz. 446, oraz z 2017 r. poz. 935) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Określa się zasady wnoszenia i zbywania przez Prezydenta Grudziądza akcji lub udziałów w spółkach 

prawa handlowego stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVII/81/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 października 2016 r. 

w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania przez Prezydenta Grudziądza akcji lub udziałów w spółkach 

prawa handlowego (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. poz. 3728). 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

Arkadiusz Goszka 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 września 2017 r.

Poz. 3348



załacznik  

do uchwały nr XL/68/17 

Rady Miejskiej Grudziądza 

z dnia 30 sierpnia 2017 r. 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o: 

1) spółce – należy przez to rozumieć spółkę akcyjną lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 

gmina-miasto Grudziądz posiada akcje lub udziały, jak również spółkę zależną od spółek, w których gmina-

miasto Grudziądz posiada akcje lub udziały; 

2) akcjach – należy przez to rozumieć także udziały; 

3) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259 oraz z 2017 r. poz. 624). 

 

Rozdział 2 

Zasady zbywania przez Prezydenta Grudziądza akcji w spółkach 

 

§ 2. Akcje są zbywane przez Prezydenta Grudziądza zgodnie z przepisami aktów prawnych powszechnie 

obowiązujących, w tym ustawy oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. 

z 2017 r. poz. 827). 

 

§ 3.1. Przed wystąpieniem do Rady Miejskiej Grudziądza o wyrażenie zgody na zbycie akcji, Prezydent 

Grudziądza sporządza pisemną analizę dotyczącą skutków ekonomicznych i społecznych zamiaru zbycia akcji, 

w tym jego wpływu na ochronę interesów gminy-miasta Grudziądza oraz ochronę interesu pracowników 

i innych osób związanych ze spółką, a także sposobu ustalenia ceny sprzedaży oraz sposobu zapłaty. 

Obowiązek ten nie ma zastosowania w przypadku określonym w art. 11 ust. 3 ustawy. 

2. Cena zbycia akcji nie może być niższa niż wartość nominalna zbywanych akcji. W wypadkach 

wyjątkowych, uzasadnionych interesem budżetu dopuszcza się sprzedaż akcji poniżej wartości nominalnej. 

 

§ 4. Rada Miejska Grudziądza określa tryb zbycia akcji, stosownie do przepisów ustawy. 

 

§ 5. W zależności od wyników analizy, o której mowa w § 3 oraz określonego trybu zbycia akcji, oferta 

skierowana do potencjalnych nabywców akcji może zawierać dodatkowe warunki dotyczące zobowiązań 

inwestycyjnych, zobowiązań związanych z ochroną środowiska, a także zobowiązań związanych z ochroną 

interesów pracowników i innych osób związanych ze spółką oraz sposobu zabezpieczenia tych zobowiązań. 

 

§ 6. Prezydent Grudziądza zobowiązany jest przedstawić informację o dokonanej transakcji przeniesienia 

prawa własności akcji na najbliższej sesji Rady Miejskiej Grudziądza. 

 

Rozdział 3 

Zasady wnoszenia przez Prezydenta Grudziądza wkładów do spółek prawa handlowego 

 

§ 7.1. Prezydent Grudziądza może wnosić do spółek prawa handlowego w zamian za obejmowane akcje, 

wkłady niepieniężne (aporty) i mieszane (aport i pieniądze) o wartości maksymalnej, nieprzekraczającej 

1.000.000,00 złotych (jeden milion złotych). 

2. Do wniesienia wkładów niepieniężnych i mieszanych o wartości przekraczającej 1.000.000,00 złotych 

(jeden milion złotych) niezbędna jest odrębna uchwała Rady Miejskiej Grudziądza. 

3. Poprzez wkłady niepieniężne (aporty), rozumie się w szczególności: prawa rzeczowe obejmujące prawo 

własności nieruchomości lub ich części, własność rzeczy ruchomych, udział we współwłasności w częściach 

ułamkowych, użytkowanie wieczyste, prawa obligacyjne bądź inne zbywalne prawa majątkowe, których 

wniesienie nie uniemożliwi realizacji zadań własnych gminy-miasto Grudziądz. 

 

§ 8. Prezydent Grudziądza może wnosić do spółek nieruchomości zabudowane lub niezabudowane jako 

aport zgodnie z poniższymi zasadami: 
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1) wniesienie aportu winno być ekonomicznie uzasadnione;  

2) wartość aportu winna być ustalana na podstawie wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę 

majątkowego. 

 

§ 9.1. Środki trwałe inne niż nieruchomości Prezydent Grudziądza wnosi do spółek w formie aportu. 

2. Wartość środka trwałego, o którym mowa w ust. 1, jest określana na podstawie: 

1) w przypadku nowo powstałego środka trwałego – na podstawie ostatecznego rozliczenia inwestycji, 

w wyniku której powstał środek trwały, bądź na podstawie wartości zakupu; 

2) w przypadku przejęcia środka trwałego przez gminę-miasto Grudziądz od innego podmiotu – na podstawie 

wartości określonej w protokole przejęcia środka trwałego; 

3) w przypadku istniejącego środka trwałego – na podstawie wartości wynikającej z ewidencji księgowej. 

 

§ 10. W przypadku, gdy wartość wnoszonego aportu nie dzieli się na równe akcje, Prezydent Grudziądza 

może wnieść do istniejącej spółki, wkład pieniężny (uzupełniający) w wysokości do równej wartości akcji 

(wkład mieszany). Nie wniesienie wkładu pieniężnego uzupełniającego, upoważnia spółkę do zaksięgowania 

powstałej różnicy między ceną nabycia akcji a ich wartością nominalną na kapitał zapasowy spółki.  

 

§ 11. Prezydent Grudziądza zobowiązany jest przedkładać Radzie Miejskiej Grudziądza w terminie do 

30 kwietnia każdego roku, informację o wniesionych przez gminę-miasto Grudziądz aportach do spółek prawa 

handlowego, których gmina-miasto Grudziądz jest wspólnikiem (akcjonariuszem), za rok poprzedzający. 

 

§ 12. O wniesieniu aportu do określonej spółki prawa handlowego Prezydent Grudziądza decyduje 

w formie zarządzenia. 
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