
UCHWAŁA NR XLIX/357/2018
RADY MIASTA BRZEZINY

z dnia 22 lutego 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875, poz. 2235 i z 2018r. poz. 130), art. 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 827), Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. 1.  Określa się szczegółowe zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa 
handlowego  przez Miasto Brzeziny.

2. Miasto Brzeziny może w szczególności obejmować udziały i akcje w spółkach już istniejących, do 
których przystępuje oraz w spółkach tworzonych i współtworzonych przez Miasto Brzeziny.

§ 2. 1.  Upoważnia się Burmistrza Miasta Brzeziny do wnoszenia do spółek, na pokrycie obejmowanych 
przez Miasto Brzeziny udziałów i akcji:

a) wkładów pieniężnych, w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Miasta Brzeziny na dany rok 
budżetowy,

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

2. Wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia udziałów i akcji w spółkach winno być poprzedzone 
wyceną  dokonaną przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego  stosownie do obowiązujących w tym zakresie 
przepisów prawa.

3. Wyceny można nie dokonywać w przypadku, gdy dysponuje się aktualną wyceną przedmiotu aportu.

4. O wniesieniu wkładów do spółki Burmistrz Miasta Brzeziny decyduje w formie zarządzenia.

§ 3. 1.  Upoważnia się Burmistrza Miasta Brzeziny do cofania udziałów i akcji  w spółkach.

2. Cofanie przez Burmistrza Miasta Brzeziny udziałów i akcji  w spółkach następuje w drodze ich 
umorzenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych oraz umową 
(statutem, aktem założycielskim) spółki.

§ 4. 1.  Do zbycia udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego stosuje przepisy obowiązującego prawa.

2. Udziały i akcje w spółkach prawa handlowego zbywa Burmistrz Miasta Brzeziny, po uzyskaniu zgody 
Rady Miasta Brzeziny.

§ 5. O każdym wniesieniu, cofaniu albo zbyciu udziałów i akcji Burmistrz Miasta Brzeziny informuje Radę 
Miasta Brzeziny w corocznej informacji o stanie mienia komunalnego. Informacja zawiera dane o ilości oraz 
wartości wniesionych, cofniętych lub zbytych udziałów i akcji w poszczególnych spółkach. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.
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§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Tadeusz Barucki
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