
 

 

UCHWAŁA NR X/138/19 

RADY MIASTA OLSZTYNA 

z dnia 26 czerwca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXI/345/12 w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów  

i akcji przez Prezydenta Olsztyna 

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

z 2019r. poz. 506) Rada Miasta Olsztyna uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXI/345/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zasad wnoszenia, 

cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Olsztyna w § 3 skreśla się pkt 1. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Robert Szewczyk 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 czerwca 2019 r.

Poz. 3247



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości 

rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego 

zarządu dotyczących określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta.  

Kwestia ta jest uregulowana w uchwale Rady Miasta Olsztyna nr XXI/345/12 w sprawie zasad wnoszenia, 

cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Olsztyna.  

Obowiązujące rozwiązanie wskazuje, iż jedynym trybem zbycia w/w składników majątkowych jest 

przeprowadzenie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, stwierdzonego protokołem.  

Proponowana zmiana zmierza do zniesienia ograniczenia w zakresie trybu zbycia udziałów i akcji, a tym 

samym umożliwi rozszerzenie sposobów zbywania udziałów i akcji.  

Należy również podkreślić, iż zasady zbycia udziałów i akcji muszą uwzględniać zasady wynikające  

z przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2016r.  

o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w szczególności to, iż zgodnie z art. 12 ust. 1 ostatniej ustawy 

Prezydent Olsztyna występując z wnioskiem do Rady Miasta o zgodę na zbycie akcji lub udziałów wskazuje 

opis procedury wyłaniania nabywcy, w tym proponowany tryb zbycia.  
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