
 

 

OBWIESZCZENIE 

RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 

z dnia 27 listopada 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 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. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) 

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej postanawia ogłosić 

w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity 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  

(Dz. Urz. Województwa Śląskiego poz. 1192 z 16 marca 2012 r.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

- Uchwałą 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 (Dz. Urz. Województwa Śląskiego poz. 1192 z 16 marca 

2012 r.) 
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Załącznik do obwieszczenia 

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej 

z dnia 27 listopada 2019 r. 

 

UCHWAŁA 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 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)1), na wniosek grupy radnych 

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące zasady wnoszenia wkładów oraz obejmowania udziałów i akcji w spółkach 

prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza: 

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane 

udziały lub akcje wkładów pieniężnych. Wkłady pieniężne wnoszone są w ramach kwot pieniężnych 

przewidzianych na ten cel w budżecie gminy na dany rok budżetowy. 

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza do wnoszenia do spółek w zamian za obejmowane 

udziały lub akcje wkładów niepieniężnych (aportów) w szczególności w postaci: 

a) 2)  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.) 

b) prawa własności przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, 

c) prawa własności rzeczy ruchomych, 

d) udziałów, akcji, obligacji, wierzytelności wspólnika przysługujących od spółki, 

e) praw majątkowych na dobrach niematerialnych. 

3. Wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia udziałów lub akcji w spółkach w każdym przypadku 

winno być przeprowadzone wyceną dokonaną przez biegłego rzeczoznawcę posiadającego wymagane 

uprawnienia do wyceny majątku będącego przedmiotem tego wkładu. 

4. Gmina Dąbrowa Górnicza może w szczególności obejmować udziały lub akcje w spółkach już 

istniejących, do których przystępuje oraz w spółkach tworzonych przez gminę z uwzględnieniem ograniczeń 

prawnych obowiązujących w tym zakresie. 

5. Nabycie udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego następuje w ramach kwot przeznaczonych na 

ten cel w budżecie gminy na dany rok budżetowy. 

                                                      
1) Tekst jednolity wymienionej ustawy został ogłoszony  w Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zmianami 
2) Zmieniona przez § 1 tiret pierwsze Uchwały 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, który wszedł w życie w dniu 3 października 2019 r. 
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§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do cofania udziałów lub akcji w spółkach w drodze ich umorzenia 

zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych lub wniesienia ich aportem do innej spółki z udziałem 

Gminy Dąbrowa Górnicza. 

§ 3. 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). 

§ 4. 1.  Decyzję o wniesieniu, nabyciu, cofnięciu, objęciu lub zbyciu udziałów lub akcji podejmuje 

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza w formie zarządzenia. 

2. Decyzja w sprawie, o której mowa w § 4 ust. 1, wymaga każdorazowo uprzedniej zgody Rady Miejskiej 

w Dąbrowie Górniczej, wyrażonej w odrębnej uchwale. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza. 

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

Województwa Śląskiego. 

   

                                                      
3) Zmieniona przez § 1 tiret drugie Uchwały 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, który wszedł w życie w dniu 3 października 2019 r. 
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