Projekt
z dnia 28 maja 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU
z dnia 9 czerwca 2021 r.
w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółjkach prawa
handlowego oraz wnoszenia i cofania wkładów i udziałów oraz zbywania udziałów
w spółdzielniach socjalnych przez Burmistrza Dzierzgonia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f i g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm. 1)) oraz art. 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 679 ) Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa zasady:
1) wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza
Dzierzgonia;
2) wnoszenia i cofania wkładów i udziałów, oraz zbywania udziałów w spółdzielniach socjalnych
przez Burmistrza Dzierzgonia,
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) udziałach należy rozumieć przez to także akcje;
2) spółce – należy przez to rozumieć spółkę prawa handlowego w rozumieniu ustawy z dnia
15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ( Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.);
3) spółdzielni socjalnej – należy przez to rozumieć spółdzielnię w rozumieniu ustawy z dnia
27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych ( Dz.U. z 2020 r., poz. 2085 ze zm.).
§ 3. 1. Burmistrz Dzierzgonia może wnosić do spółek, na pokrycie obejmowanych przez Gminę
udziałów:
1) wkłady pieniężne do wysokości kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Dzierzgoń na
dany rok budżetowy, chyba że środki na ten cel pochodzą z zewnętrznych źródeł finansowania,
w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa,
2) wkłady niepieniężne ( aporty ) w postaci składników mienia komunalnego, które zgodnie
z przepisami prawa mogą stanowić wkład niepieniężny,
2. Wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia udziałów w spółce powinno być
poprzedzone jego wyceną dokonaną stosownie do obowiązujących przepisów prawa z zastrzeżeniem
ust. 3
3. Wyceny można nie dokonywać w przypadku, gdy dysponuje się aktualną wyceną przedmiotu
aportu.
§ 4. 1. Burmistrz Dzierzgonia może wnosić wkłady pieniężne i niepieniężne oraz zadeklarować
i wpłacać udziały w spółdzielniach socjalnych.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w ( Dz.U. z 2020 r., poz. 1378)
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2. Wniesienie udziału i wkładów pieniężnych do spółdzielni socjalnej odbywa się w ramach
środków przewidzianych w budżecie Gminy Dzierzgoń na ten cel na dany rok.
§ 5. Burmistrz Dzierzgonia może cofać udziały lub wkłady, oraz zbywać udziały w spółkach
i spółdzielniach socjalnych po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Budżetu Rady Miejskiej w Dzierzgoniu.
§ 6. Burmistrz Dzierzgonia o każdym wniesieniu i cofaniu udziałów lub wkładów oraz o zbyciu
udziałów informuje Radę Miejską w Dzierzgoniu na najbliższej sesji Rady Miejskiej następującej po
wniesieniu, cofaniu, zbyciu udziałów.
§ 7. Traci moc 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.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Ryszard Świder
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