
 

 

UCHWAŁA NR XV/96/2019 

RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU 

z dnia 25 września 2019 r. 

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów oraz akcji  

w spółkach prawa handlowego 

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

z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 712 ze zm.), Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.  Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia, cofania oraz zbywania udziałów lub akcji przez 

Gminę Miejską Giżycko w spółkach kapitałowych prawa handlowego, to jest w spółce z ograniczoną 

odpowiedzialności i spółce akcyjnej, zwanych dalej „spółkami”. 

2. Wnoszenie wkładów na pokrycie obejmowanych udziałów lub akcji, jak również cofanie   i zbywanie 

przez Gminę Miejską Giżycko udziałów lub akcji w spółkach dokonywane jest z zachowaniem zasad celowości 

i gospodarności, przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia realizacji zadań Gminy Miejskiej Giżycko. 

3. Gmina Miejska Giżycko może wnosić wkłady na pokrycie obejmowanych udziałów lub akcji w spółkach 

już istniejących albo tworzonych lub współtworzonych przez Gminę Miejską Giżycko. 

4. Wycofanie udziałów ze spółki następuje poprzez ich umorzenie. 

§ 2. 1 Gmina Miejska Giżycko może wnosić do spółek, na pokrycie obejmowanych udziałów lub akcji: 

1) wkłady pieniężne, w granicach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Miejskiej Giżycko na 

dany rok budżetowy; 

2) wkłady niepieniężne w postaci: 

a) praw rzeczowych obejmujących prawo własności nieruchomości lub ich części, prawa własności rzeczy 

ruchomych, udziału we współwłasności ww. praw, prawa użytkowania wieczystego oraz udziału w tym 

prawie, 

b) praw obligacyjnych 

c) praw majątkowych na dobrach niematerialnych 

d) innych składników mienia, które zgodnie z przepisami prawa mogą stanowić wkład niepieniężny 

§ 3. 1.  Wniesienie do spółki wkładów niepieniężnych, o których mowa w § 2.1 pkt 2, na pokrycie 

obejmowanych udziałów lub akcji, wymaga uprzedniej wyceny wkładu, sporządzonej przez biegłego 

rzeczoznawcę posiadającego wymagane uprawnienia lub odpowiednie kwalifikacje do dokonania wyceny. 

2. Wyceny, o której mowa w ust. 1 można nie dokonywać, w przypadku gdy przedmiot wkładu 

niepieniężnego spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: 

1) posiada wartość księgową jako składnik mienia komunalnego Gminy Miejskiej Giżycko 
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2) jest efektem zakończonego zadania inwestycyjnego 

3) został nabyty na podstawie umowy 

4) istnieje możliwość ustalenia jego wartości na podstawie poniesionych nakładów 

§ 4. 1. Wniesienie wkładów na pokrycie obejmowanych udziałów lub akcji w tworzonych lub 

współtworzonych przez Gminę Miejską Giżycko spółkach, a także umorzenie i zbywanie udziałów w spółkach 

wykonujących zdania własne Gminy Miejskiej Giżycko zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym wymaga 

zgody Rady Miejskiej w Giżycku wyrażonej w odrębnej uchwale.  

2. Zgody Rady Miejskiej w Giżycku wymaga również zbycie udziałów w spółce w celu umorzenia za 

wynagrodzeniem ustalonym poniżej ich wartości nominalnej. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Giżycku 

dr Robert Waldemar Kempa 
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