
UCHWAŁA NR LIX/511/18
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa 
handlowego przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g) i art.40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 1875 ze zm.1)) Rada Miejska w Staszowie uchwala co 
następuje: 

§ 1. 

Określa się zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów. 

§ 2. 

Ilekroć w Uchwale jest mowa o: 

1) spółce/spółkach należy przez to rozumieć zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, a także spółkę komandytową lub 
komandytowo-akcyjną, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie 
publiczno-prywatnym; 

2) udziałach należy przez to rozumieć udziały albo akcje; 

3) Gminie należy przez to rozumieć Gminę Staszów; 

4) Burmistrzu należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Staszów; 

5) Radzie Miejskiej należy przez to rozumieć Radę Miejską w Staszowie. 

§ 3. 

1. W zamian za obejmowane przez Gminę w spółce udziały, na skutek ich nabycia lub podwyższenia 
kapitału zakładowego, Burmistrz może wnosić do spółki: 

1) wkłady pieniężne, jeżeli środki na nie zostały zabezpieczone w budżecie Miasta i Gminy Staszów na dany 
rok budżetowy; 

2) wkłady niepieniężne (aporty), które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mogą stanowić wkład 
niepieniężny, w szczególności: 

a) prawa rzeczowe takie jak: 

- własność rzeczy ruchomych, 

- własność rzeczy nieruchomych, 

- udział we współwłasności, 

- użytkowanie wieczyste, 

- własność przedsiębiorstwa lub jego części, 

b) udziały przysługujące Gminie w innej spółce, 

c) obligacje, 

d) inne zbywalne prawa majątkowe takie jak: 

- majątkowe prawa autorskie, 

- prawa do znaków towarowych. 
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2. Wnoszenie do spółki wkładów zarówno pieniężnych jak i niepieniężnych, a w tym obejmowanie udziałów 
w spółce przez Gminę w zamian za wnoszone wkłady, nie wymaga zgody Rady Miejskiej, z zastrzeżeniem 
ust. 3 poniżej. 

3. W przypadku obejmowania udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci własności 
nieruchomości, udziału/ów we współwłasności nieruchomości lub użytkowania wieczystego, konieczne jest 
uzyskanie zgody Rady Miejskiej na wniesienie tych praw w zamian za udział/y w spółce. 

4. Wniesienie wkładu niepieniężnego, winno być poprzedzone wyceną przedmiotu wkładu, dokonaną 
stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 

§ 4. 

1. Decyzje o cofaniu udziałów w spółkach podejmuje Burmistrz. 

2. Cofanie przez Burmistrza udziałów w spółkach następuje w drodze ich umorzenia, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 5. 

1. Decyzje o zbywaniu udziałów w spółkach podejmuje Burmistrz. 

2. Zbywanie przez Burmistrza udziałów w spółkach następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 6. 

1. O każdym wniesieniu, cofnięciu bądź zbyciu udziałów, Burmistrz informuje Radę Miejską na najbliższej 
sesji Rady Miejskiej następującej po wniesieniu, cofnięciu bądź zbyciu udziałów. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera: 

a) nazwę spółki, ilość i wartość wniesionych, cofniętych bądź zbywanych udziałów, 

b) tryb zbywania bądź cofnięcia udziałów. 

§ 7. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi. 

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Dominik Rożek

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 roku , poz. 2232; Dz.U. z 2018 roku, poz. 130.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr LIX/511/18

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 29 marca 2018 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 roku 
poz. 1875 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach 
majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących m.in. określania zasad 
wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta (burmistrza). Jednocześnie zgodnie 
z art. 30 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy do zadań wójta (burmistrza) należy gospodarowanie mieniem komunalnym. 
Polega ono m.in. na dokonywaniu czynności przewidzianych ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks 
spółek handlowych (t.j.Dz.U. z 2017 poz. 1577 ze zm.), w tym na podwyższeniu kapitału zakładowego 
spółki i pokrywaniu przez wspólnika udziałów lub akcji wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi (aport), 
a także na cofaniu i zbywaniu udziałów. 
Biorąc pod uwagę iż dotychczas Rada Miejska w Staszowie nie określiła zasad wnoszenia, cofania 
i zbywania udziałów i akcji w spółkach przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, podjęcie uchwały jest 
uzasadnione. 
Nadmienić należy, że zgodnie z art. 40 ust.2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym organy gminne mogą 
wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad zarządu mieniem gminnym. 
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