
UCHWAŁA NR XXII/128/08               

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 29 października 2008 r. 

 

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

gminę miasta ChełmŜa. 

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,                
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 
1111) uchwala się, co następuje: 
 
 

§ 1. Uchwała określa zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach 

prawa handlowego z udziałem gminy miasta ChełmŜa. 

 
§ 2. Wnoszenie wkładów pienięŜnych i niepienięŜnych i nabywanie udziałów i akcji oraz 

cofanie i zbywanie udziałów i akcji jest dokonywane przez Burmistrza Miasta. 

 

§ 3. Wnoszenie wkładów pienięŜnych celem pokrycia kapitału oraz podwyŜszonego              

kapitału zakładowego i akcyjnego oraz objęcia z tego tytułu udziałów lub akcji w spółkach                

z udziałem gminy miasta ChełmŜy następuje w ramach kwot przewidzianych na ten cel                  

w budŜecie miasta ChełmŜy. 

 
§ 4. Wnoszenie wkładów pienięŜnych, celem pokrycia kapitału oraz podwyŜszonego              

kapitału zakładowego i akcyjnego oraz obejmowanie z tego tytułu udziałów lub akcji                      

w spółkach z udziałem gminy miasta ChełmŜa następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii          

komisji planowania budŜetu i finansów oraz komisji gospodarki miejskiej i rozwoju społeczno 

- gospodarczego Rady Miejskiej. Brak opinii komisji w terminie 30 dni od dnia złoŜenia              

wniosku przez Burmistrza jest równoznaczny z akceptacją wniosku i nie stanowi przeszkody 

do wniesienia wkładów oraz objęcia udziałów. 

 

§ 5. Zbywanie udziałów lub akcji naleŜących do gminy miasta ChełmŜy następuje w trybie 

oferty ogłoszonej publicznie, przetargu publicznego albo rokowań podjętych na podstawie                

publicznego ogłoszenia. Oferta zbycia udziałów lub akcji i projekt umowy zbycia udziałów 

wymaga pozytywnej opinii komisji planowania budŜetu i finansów oraz komisji gospodarki 



miejskiej i rozwoju społeczno - gospodarczego Rady Miejskiej. Brak opinii komisji w terminie 

30 dni od dnia złoŜenia wniosku przez Burmistrza jest równoznaczny z akceptacją wniosku              

i nie stanowi przeszkody do zbycia udziałów lub akcji. 

 

§ 6. Cofanie udziałów lub akcji naleŜących do gminy miasta ChełmŜy następuje poprzez ich 

umorzenie zgodnie z postanowieniami umów spółek i Kodeksu spółek handlowych. Cofnięcie 

udziałów lub akcji moŜe nastąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji planowania budŜetu 

i finansów oraz komisji gospodarki miejskiej i rozwoju społeczno – gospodarczego. Brak           

opinii komisji w terminie 30 dni od dnia złoŜenia wniosku przez Burmistrza jest równoznaczny            

z akceptacją wniosku i nie stanowi przeszkody do cofnięcia udziałów lub akcji.  

 

§ 7. Wnoszenie wkładów niepienięŜnych celem pokrycia kapitału zakładowego lub               

akcyjnego oraz pokrycia podwyŜszonego kapitału i objęcie z tego tytułu udziałów lub akcji                 

w spółkach przez gminę miasta ChełmŜę wymaga pozytywnej opinii komisji planowania          

budŜetu i finansów oraz komisji gospodarki miejskiej i rozwoju społeczno – gospodarczego. 

Brak opinii komisji planowania budŜetu i finansów oraz komisji gospodarki miejskiej                      

i rozwoju społeczno – gospodarczego w terminie 30 dni od dnia złoŜenia wniosku przez            

Burmistrza jest równoznaczny z akceptacją wniosku i nie stanowi przeszkody do wniesienia 

wkładów oraz objęcia udziałów.  

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ChełmŜy. 

 

§ 9. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady  

Miejskiej  

 

Janusz Kalinowski 



 
 

UZASADNIENIE 
 
do uchwały Nr XXII/128/08 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 29 października 2008 r.                      
w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez               
gminę miasta ChełmŜa. 
 
 
 Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 9 lit. g ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej               

właściwości rady gminy naleŜy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,             

przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących określania zasad wnoszenia, cofania                      

i zbywania udziałów i akcji przez wójta. 

„Szpital Powiatowy” sp. z o.o. w ChełmŜy zwrócił się z propozycją objęcia nowych 

udziałów w spółce. Podniesienie kapitału spółki umoŜliwi zakup dwóch karetek pogotowia. 

Dotychczas gmina miasta ChełmŜa jako jeden z udziałowców wniosła do spółki 310 udziałów 

na kwotę 155.000,00 zł. 

Z uwagi na konieczność zakupu dwóch karetek pogotowia objecie nowych udziałów 

jest uzasadnione. 

 

 


