
 

 

UCHWAŁA NR XIV/198/2019 

RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 

z dnia 11 września 2019 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/259/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 lutego 2012 r. 

w sprawie określenia zasad wnoszenia, nabywania, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa 

handlowego przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza 

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

Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala: 

§ 1. W Uchwale Nr XV/259/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie 

określenia zasad wnoszenia, nabywania, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego 

przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza wprowadzić następujące zmiany: 

- § 1 ust. 2 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) prawa własności nieruchomości lub ich części oraz prawa użytkowania wieczystego 

z zastosowaniem przepisów Uchwały Nr XXXV/697/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie 

Górniczej z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenie zasad nabycia, zbycia i obciążania 

nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. 

Województwa Śląskiego poz. 1998 z dnia 4 kwietnia 2014 r.).”, 

- § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zbywania udziałów lub akcji zgodnie ze stosowanymi 

odpowiednio przepisami art. 11-16 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1302, ze zmianami).”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 
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