
RADA MIEJSKA
w DZIERZGONIU ucHwALA NR V/60/201{

Plqc wolnogci I FTADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU
a2-44(J DZTERZGON

z dnia 28 kwietnia 201 1 r.

w sprawie okreslenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udzial6w i akcji p'zez Burmistrza
Dzierzgonia w sp6lkach prawa handlowego.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pK 9, lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz.U.
22001 r. nr 142, poz. 1591 z p62n. zm.) Rada Miejska w Dziezgoniu uchwala, co nastepuje:

S{. 1. Uchwala okresla szczeg6Nowe zasady wnoszenia wklad6w na pokrycie obejmowanych
udzial6w lub akcji, a takze cofania i zbywania pzez gmine Dzietzgori udzial6w lub akcji w sp6Nkach
kapitaNowych prawa handlowego.

2. Wnoszenie wklad6w na pokrycie obejmowanych udzial6w lub akcji, jak r6wnie2 cofanie izbywanie
przez gming Dziezgofi udziaN6w lub akcji w sp6lkach dokonywane jest z zachowaniem zasad celowosci
i gospodarno6ci, przy uwzglgdnieniu konieczno5ci zapewnienia realizacji zadan gminy Dzierzgori.

S 2. 1. Upowaznia sie Burmistza Dzierzgonia do

1) wnoszenia do sp6Nek, na pokrycie pzez gming Dziezgof udzial6w lub akcji, wklad6w pienie2nych
w ramach kwot przewidzianych na ten cel w bud2ecie gminy Dzierzgori na dany rok budzetowy,

2) wnoszenia do sp6lek, na pokrycie przez gming Dziezgofi udziaN6w lub akcji, wkNad6w
niepienieznych , a w szczeg6lnosci prawa wfasnosci i innych praw rzeczowych do nieruchomosci lub
rzeczy ruchomych, zbywalnych praw obligacyjnych onz wszelkich innych praw majqtkowych
posiadajqcych zdolnosd aportowE,

3) skNadania oi;wiadczef o ewentualnym skozystaniu pzez gmine Dzierzgori z prawa pierwszehstwa,
o kt6rym stanowi przepis art. 258 ustawy z dnia 25 wrzesnia 2000 r.- Kodeks sp6lek handlowych (Dz.
U. z 2O0O r. nr 94, poz. 1037 z p62n. zm.)

2. Gmina Dziezgon moze obejmowa', udzialy lub akcje w sp6lkach ju2 istniejqcych albo sp6lkach
zawiqzywanych pzez gmine Dzietzgoh.

S 3. Upowaznia sig Burmistrza Dziezgonia do cofania izbywania udzial6w lub akcji w spolkach
z udzialem gminy Dzierzgori, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego iBud2etu
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu.

S 4. O wnoszeniu wkNad6w na pokrycie obejmowanych udzial6w lub akcji, cofaniu izbywaniu
udziaN6w lub akcji decyduje Burmistz Dzierzgonia w formie zarzadzenia.

S 5. O kazdym wniesieniu, cofaniu albo zbyciu udzial6w lub akcji Burmistz Dzierzgonia informuje
Rade Miejska w Dziezgoniu na najbliZszej sesji Rady Miejskiej nastepujacej po wniesieniu, cofnieciu lub
zbyciu udziaN6w lub akcji.

$ 6. Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Dziezgonia.

$ 7. Uchwala wchodzi w zycie po upNywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojew6dztwa Pomorskiego.
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U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z pzepisami art. 18, ust. 2, pkt I lit. g) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozadzie gminnym (
Dz.U.z2OO1 r., nr 142, poz. 1591 zp62n. zm. ) do wylqcznej wlai;ciwoSci rady gminy nalezy okreslenie
zasad wnoszenia, cofania izbywania udzial6w iakcji. \A/ykonywanie pzez gmine Dzierzgon uprawnief
wsp6lnika wymaga podejmowania szeregu decyzji , w tym spraw biezEcych ( np.: skladania o5wiadczen
o ewentualnym korzystaniu z prawa pierwszeristwa ), kt6re z powodzeniem- bez bezpoSredniego
angazowania organu uchwalodawczego- moga by6 realizowane bezpoSrednio ptzez organ wykonawczy.
Rada Miejska w Dzierzgoniu zachowa kontrolg nad sprawami normowanymi przedmiotow4 uchwaNa,
ptzy czym bedzie ona miaNa charakter po5redni. Wskazana kontrola bgdzie wykonywana na etapie
procedury budzetowej, w tym zmian uchwaNy budzetowej, a ponadto na etapie podejmowania uchwaly
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dzierzgonia absolutorium. Ponadto organ uchwalodawczy bedzie na
biezaco informowany o podjetych przez organ wykonawczy czynnosci regulowanych uchwafE
W konsekwencji przyjgcie niniejszej uchwafy powinno znaczqco usprawni6 korzystanie przez gming
Dzierzgoft z posiadanych uprawniefi wla6cicielskich. Uwzglgdniajqc povvyzsze, podjecie uchwaty jest
konieczne i zasadne.
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