
UCHWAŁA NR XXXV/785/09 
RADY MIASTA GDYNI 

z 30 września 2009 r. 

 

w sprawie: określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miasta Gdyni uchwala, co 
następuje: 
 

 

§ 1 

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

2. Zasady ustalone w niniejszej uchwale stosuje się, jeśli odrębne przepisy prawa lub zawarte 

umowy spółki (statuty) nie regulują zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów w 

sposób dla gminy wiąŜący i odmienny. 

 

§ 2 

Ilekroć w uchwale jest mowa o udziałach naleŜy przez to rozumieć udziały lub akcje. 

 

§ 3 

1. Gmina Gdynia moŜe wnieść do spółek, w zamian za obejmowane udziały: 

a) wkłady pienięŜne,  

b) wkłady niepienięŜne (aporty). 

2. Wniesienie wkładu niepienięŜnego, w celu pokrycia udziałów w spółkach, winno być 

poprzedzone jego wyceną. Wyceny wkładu niepienięŜnego dokonuje się stosownie do 

obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 

3. Wyceny moŜna nie dokonywać w przypadku, gdy dysponuje się aktualną wyceną 

przedmiotu aportu. 

 

§ 4 

Cofanie udziałów przez Gminę Gdynia następuje w drodze umorzenia udziałów, zgodnie z 

przepisami Kodeksu spółek handlowych i umową spółki (statutem). 

 

 



§ 5 

Udziały mogą być zbywane zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce komunalnej. 

 

§ 6 

Tracą moc następujące uchwały:  

a) Uchwała nr VI/109/94 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.12.1994 r., w sprawie zasad 

zbywania akcji i udziałów Gminy Gdynia w spółkach prawa handlowego (MRMG z 1994 

r., nr 26, poz. 267 wraz z późniejszymi zmianami), 

b)  Uchwała nr XXXVI/638/97 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.08.1997 r., w sprawie zasad 

obejmowania i pokrywania wartości akcji i udziałów przez Zarząd Miasta Gdyni w 

spółkach prawa handlowego (MRMG z 1997 r., nr 22, poz. 193). 

 

§ 7 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 
 

dr inŜ. Stanisław Szwabski 



UZASADNIENIE 

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r., Nr 9, poz. 43 z 

późn. zm.) określa zasady i formy prowadzenia gospodarki komunalnej jednostek samorządu 

terytorialnego. Jedną z form prowadzenia gospodarki gminnej jest udział w spółkach prawa 

handlowego. Tworzenie i przystępowanie do spółek oraz rozwiązywanie i występowanie z 

nich jest zastrzeŜone do wyłącznej kompetencji rady gminy. 

Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), do wyłącznej właściwości rady gminy naleŜy 

równieŜ podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres 

zwykłego zarządu, dotyczących m. in. określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania 

udziałów i akcji przez wójta (burmistrza, prezydenta). 

Natomiast, zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 przywołanej powyŜej ustawy do zadań wójta 

(burmistrza, prezydenta) naleŜy w szczególności gospodarowanie mieniem komunalnym. 

Ponadto, kodeks spółek handlowych przewiduje moŜliwość podwyŜszenia kapitału 

zakładowego spółki i pokrycia przez wspólnika udziałów lub akcji wkładami pienięŜnymi i 

niepienięŜnym (aportem). 

Główną intencją wprowadzenia proponowanego projektu uchwały określającej zasady 

wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Gdyni w spółkach z 

udziałem Gminy Gdynia, jest dostosowanie jej do obowiązującego stanu prawnego i 

ujednolicenie obowiązujących zasad. 

Z punktu widzenia redakcyjnego, zaproponowany projekt uchwały winien być bardziej 

czytelny i przejrzysty oraz łatwiejszy do stosowania w praktyce. 

Mając na uwadze powyŜsze, podjęcie przedmiotowej uchwały naleŜy uznać za zasadne. 


