UCHWAŁA NR V/60/2011
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza
Dzierzgonia w spółkach prawa handlowego.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9, lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia wkładów na pokrycie obejmowanych
udziałów lub akcji, a także cofania i zbywania przez gminę Dzierzgoń udziałów lub akcji w spółkach
kapitałowych prawa handlowego.
2. Wnoszenie wkładów na pokrycie obejmowanych udziałów lub akcji, jak również cofanie i zbywanie
przez gminę Dzierzgoń udziałów lub akcji w spółkach dokonywane jest z zachowaniem zasad celowości
i gospodarności, przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia realizacji zadań gminy Dzierzgoń.
§ 2. 1. Upoważnia się Burmistrza Dzierzgonia do
1) wnoszenia do spółek, na pokrycie przez gminę Dzierzgoń udziałów lub akcji, wkładów pieniężnych
w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie gminy Dzierzgoń na dany rok budżetowy,
2) wnoszenia do spółek, na pokrycie przez gminę Dzierzgoń udziałów lub akcji, wkładów
niepieniężnych , a w szczególności prawa własności i innych praw rzeczowych do nieruchomości lub
rzeczy ruchomych, zbywalnych praw obligacyjnych oraz wszelkich innych praw majątkowych
posiadających zdolność aportową,
3) składania oświadczeń o ewentualnym skorzystaniu przez gminę Dzierzgoń z prawa pierwszeństwa,
o którym stanowi przepis art. 258 ustawy z dnia 25 września 2000 r.- Kodeks spółek handlowych (Dz.
U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)
2. Gmina Dzierzgoń może obejmować udziały lub akcje w spółkach już istniejących albo spółkach
zawiązywanych przez gminę Dzierzgoń.
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Dzierzgonia do cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach
z udziałem gminy Dzierzgoń, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu.
§ 4. O wnoszeniu wkładów na pokrycie obejmowanych udziałów lub akcji, cofaniu i zbywaniu
udziałów lub akcji decyduje Burmistrz Dzierzgonia w formie zarządzenia.
§ 5. O każdym wniesieniu, cofaniu albo zbyciu udziałów lub akcji Burmistrz Dzierzgonia informuje
Radę Miejską w Dzierzgoniu na najbliższej sesji Rady Miejskiej następującej po wniesieniu, cofnięciu lub
zbyciu udziałów lub akcji.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
mgr Tadeusz Procyk
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Uzasadnienie
Zgodnie z przepisami art. 18, ust. 2, pkt 9 lit. g) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (
Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) do wyłącznej właściwości rady gminy należy określenie
zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji. Wykonywanie przez gminę Dzierzgoń uprawnień
wspólnika wymaga podejmowania szeregu decyzji , w tym spraw bieżących ( np.: składania oświadczeń
o ewentualnym korzystaniu z prawa pierwszeństwa ), które z powodzeniem- bez bezpośredniego
angażowania organu uchwałodawczego- mogą być realizowane bezpośrednio przez organ wykonawczy.
Rada Miejska w Dzierzgoniu zachowa kontrolę nad sprawami normowanymi przedmiotową uchwałą,
przy czym będzie ona miała charakter pośredni. Wskazana kontrola będzie wykonywana na etapie
procedury budżetowej, w tym zmian uchwały budżetowej, a ponadto na etapie podejmowania uchwały
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dzierzgonia absolutorium. Ponadto organ uchwałodawczy będzie na
bieżąco informowany o podjętych przez organ wykonawczy czynności regulowanych uchwałą.
W konsekwencji przyjęcie niniejszej uchwały powinno znacząco usprawnić korzystanie przez gminę
Dzierzgoń z posiadanych uprawnień właścicielskich. Uwzględniając powyższe, podjęcie uchwały jest
konieczne i zasadne.

Burmistrz Dzierzgonia
Kazimierz Szewczun
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