
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/276/2017 

RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU 

z dnia 31 sierpnia 2017 r. 

w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz udziałów 

i akcji w spółkach prawa handlowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g oraz art. 40 ust. 2 pkt 3, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), 

Rada Miejska w Siewierzu 

uchwala 

§ 1. Określa się  zasady wnoszenia, cofania i zbywania przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz udziałów 

i akcji w spółkach prawa handlowego. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

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

Gmina Siewierz posiada udziały lub akcje; 

2) udziałach - należy przez to rozumieć udziały lub akcje będące własnością Gminy Siewierz w spółce; 

3) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Siewierz; 

4) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz. 

§ 3. 1. Wnoszenie przez Burmistrza wkładu pieniężnego do spółki w zamian za obejmowane udziały 

następuje w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy na dany rok budżetowy. 

2. O każdym zamiarze wniesienia wkładu do spółki Burmistrz informuje Radę Miejską. Informacja 

powinna zawierać co najmniej: dane o spółce, w której mają być objęte udziały, rodzaj i wartość wniesionego 

wkładu oraz ilość i wartość objętych udziałów. 

3. Wniesienie do spółki wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci: prawa własności nieruchomości bądź 

prawa własności przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części wymaga zgody Rady Miejskiej. 

4. Wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia udziałów w spółkach musi być poprzedzone wyceną 

wnoszonego mienia komunalnego z zastrzeżeniem ust. 5. Wycena ta musi być przeprowadzona przez 

rzeczoznawcę majątkowego posiadającego uprawnienia do wyceny majątku będącego przedmiotem wkładu 

niepieniężnego. 

5. Wyceny, o której mowa w ust. 4 nie dokonuje się w przypadku, gdy przedmiot wkładu posiada wartość 

księgową jako składnik mienia komunalnego Gminy, jest efektem zakończonego zadania inwestycyjnego, 

został nabyty na podstawie umów lub faktur, bądź też istnieje możliwość ustalenia jego wartości na podstawie 

poniesionych nakładów. W tych przypadkach wartość wkładu określa się na podstawie wartości księgowej 

z uwzględnieniem umorzenia. 
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6. Celem przekazywania wkładów niepieniężnych do spółki powinno być efektywne zagospodarowanie 

majątku Gminy. 

7. Przed nabyciem od osób trzecich już istniejących udziałów w spółkach dokonuje się analizy mającej na 

celu ustalenie wartości udziałów. 

§ 4.  Cofnięcie udziałów w spółce następuje w drodze ich umorzenia zgodnie z przepisami ustawy Kodeks 

spółek handlowych oraz postanowieniami umowy lub statutu spółki. 

§ 5. 1. Zgoda Rady Miejskiej na zbycie przez Burmistrza udziałów winna być poprzedzona zapoznaniem 

się przez Radę Miejską z informacją Burmistrza o planowanym zbyciu udziałów, obejmującą w szczególności 

tryb zbycia udziałów, o którym mowa ust. 2, i planowany do zbycia pakiet udziałów. 

2. Zbycie udziałów dokonywane jest w trybie: 

1) oferty ogłoszonej publicznie; 

2) przetargu publicznego; 

3) negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia; 

4) aukcji ogłoszonej publicznie. 

3. Tryb, o którym mowa w ust. 2, znajduje zastosowanie, o ile nie stoi w sprzeczności z przepisami 

Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami umowy lub statutu spółki. 

4. Tryb publiczny wymaga ogłoszenia oferty publicznej, zaproszenia do rokowań lub zaproszenia do 

przetargu publicznego co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim. 

5. Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części udziałów w spółkach dokonuje się analizy mającej na 

celu ustalenie sytuacji prawnej i ekonomicznej majątku spółki oraz stanu i perspektyw jej rozwoju. 

§ 6. O wniesieniu, cofnięciu oraz zbyciu udziałów Burmistrz informuje Radę Miejską na najbliższej sesji 

Rady. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz. 

§ 8. Traci moc uchwała nr XXVII/262/2017 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 22 czerwca 2017 r.  

w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów oraz akcji 

w spółkach prawa handlowego. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu 

 

 

mgr Barbara Bochenek 
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