
UCHWAŁA NR XVII/137/2021 
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM 

z dnia 17 czerwca 2021 r. 

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Bytomia 
Odrzańskiego w spółkach prawa handlowego. 

§ 2. Gmina Bytom Odrzański może obejmować udziały i akcje w spółkach już istniejących, do których 
przystępuje oraz w spółkach tworzonych i współtworzonych przez gminę. 

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Bytomia Odrzańskiego do wnoszenia do spółek, w zamian za 
obejmowane udziały i akcje:  

1) wkładów pieniężnych w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie gminy na dany rok 
budżetowy, 

2) wkładów niepieniężnych (aportów) w postaci składników mienia gminy, które zgodnie z przepisami prawa 
mogą stanowić wkład niepieniężny. 

2. Przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) mogą być w szczególności: 

1) prawa rzeczowe obejmujące prawo własności nieruchomości lub ich części, udział we współwłasności 
w części ułamkowej lub łącznej, prawo własności przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, prawo 
własności rzeczy ruchomych, prawo użytkowania wieczystego oraz udział w tym prawie, 

2) prawa obligacyjne, w tym udziały, akcje, obligacje, wierzytelności, 

3) prawa majątkowe na dobrach niematerialnych. 

3. Wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia udziałów i akcji w spółkach winno być poprzedzone 
wyceną wnoszonego mienia komunalnego. Wyceny majątku będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego 
dokonuje biegły rzeczoznawca posiadający wymagane uprawnienia. 

4. Wyceny nie dokonuje się w przypadku, gdy majątek będący przedmiotem aportu został nabyty 
bezpośrednio przed wniesieniem aportu na podstawie faktury potwierdzającej jej nabycie, bądź istnieje 
możliwość ustalenia jego wartości na podstawie ponoszonych nakładów. 

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Bytomia Odrzańskiego do cofania udziałów i akcji w spółkach. 

2. Cofanie udziałów i akcji w spółkach następuje wyłącznie w drodze ich umorzenia, zgodnie z przepisami 
ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz umową (statutem, aktem założycielskim) spółki. 

3. Cofanie udziałów i akcji w spółkach wymaga uprzedniej zgody Rady Miejskiej. 

§ 5. 1. Upoważnia się Burmistrza Bytomia Odrzańskiego do zbywania udziałów i akcji w spółkach. 

2. Zbycie udziałów i akcji wymaga uprzedniej zgody Rady Miejskiej. 

3. W przypadku, gdy na skutek zbycia udziałów lub akcji w spółce, gmina występuje ze spółki, wymagane 
jest podjęcie przez Radę Miejską uchwały o wystąpieniu gminy z tej spółki. 

§ 6. O każdym wniesieniu, cofaniu albo zbyciu udziałów i akcji Burmistrz Bytomia Odrzańskiego 
informuje Radę Miejską na najbliższej sesji następującej po wniesieniu, cofnięciu bądź zbyciu udziałów i akcji. 
Informacja zawiera dane o ilości oraz wartości wniesionych, cofniętych lub zbytych udziałów i akcji, a także do 
jakiej spółki zostały wniesione, w jakiej spółce zostały cofnięte lub w jakiej spółce zostały zbyte. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego . 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Zbigniew Pazur 
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Uzasadnienie 

Uchwała określa ogólne zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Gminę Bytom 
Odrzański, zarówno w formie wkładów pieniężnych jak i niepieniężnych, do istniejących oraz nowo 
utworzonych spółek w oparciu o ustawę kodeks spółek handlowych. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej 
właściwości rady gminy należy również podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, 
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących m.in. określenia zasad wnoszenia, cofania 
i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza. 

Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 712 z późn. zm.) do wnoszenia wkładów oraz obejmowania udziałów i akcji stosuje się 
przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz przepisy Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem innych ustaw. 

Z uwagi na powyższe projekt uchwały ma charakter ogólny. Rada Miejska w Bytomiu Odrzańskim jako 
organ stanowiący, określa zasady wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów 
i akcji, natomiast dokonywanie poszczególnych czynności w tym zakresie należy do kompetencji 
Burmistrza Bytomia Odrzańskiego, który jest organem wykonawczym i stosownie do przepisów wykonuje 
uchwały rady oraz gospodaruje mieniem komunalnym.
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