
Projekt

z dnia  20 kwietnia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU

z dnia .................... 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1.Ilekroć w uchwale mowa jest o:

1) spółce - należy przez to rozumieć spółkę prawa handlowego, w której Gmina Bieruń posiada udziały lub 
akcje, spółkę tworzoną przez Gminę Bieruń albo taką, do której Gmina Bieruń przystępuje,

2) udziałach lub akcjach - należy przez to rozumieć udziały lub akcje spółki będące własnością Gminy 
Bieruń lub obejmowane przez Gminę Bieruń,

3) zgromadzeniu wspólników - należy przez to rozumieć zgromadzenie wspólników lub walne 
zgromadzenie,

4) umowie spółki - należy przez to rozumieć umowę spółki, akt założycielski lub statut spółki,

5) wnoszeniu udziałów lub akcji - należy przez to rozumieć wnoszenie do spółki wkładu niepieniężnego 
w postaci przysługujących Gminie Bieruń udziałów lub akcji w innej spółce.

§ 2.1. Wniesienia udziałów lub akcji dokonuje Burmistrz Miasta Bierunia, z zastrzeżeniem ustępu 3 niniejszego 
paragrafu.

2. Udziały lub akcje wnoszone są według wartości nominalnej albo według ich wartości ustalonej na podstawie 
wyceny.

3. Wniesienie udziałów lub akcji wymaga uprzedniej zgody Rady Miejskiej w Bieruniu gdy:

a) wnoszone zostają wszystkie udziały lub akcje posiadane przez Gminę Bieruń w spółce,

b) udziały lub akcje wnoszone są do spółki, w której Gmina Bieruń nie posiada udziałów lub akcji, 
skutkiem czego jest przystąpienie Gminy Bieruń do tej spółki,

c) wnoszone udziały lub akcje stanowią wkład Gminy Bieruń do nowo tworzonej spółki.

§ 3.1. Cofanie udziałów lub akcji następuje w drodze ich umorzenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.).

2. Burmistrz Miasta Bierunia może wyrazić zgodę na dobrowolne umorzenie udziałów lub akcji za 
wynagrodzeniem niższym od wartości przypadających na udział lub akcję aktywów netto, wykazanych 
w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między 
wspólników lub akcjonariuszy, a także na umorzenie udziałów lub akcji bez wynagrodzenia, wyłącznie 
w szczególnie uzasadnionych sytuacjach. O zamiarze umorzenia udziałów lub akcji na powyższych warunkach 
Burmistrz Miasta Bierunia jest zobowiązany powiadomić Radę Miejską przed wyrażeniem zgody na takie 
umorzenie, przedstawiając uzasadnienie przyjęcia takich warunków umorzenia.
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3. Wyrażenie przez Burmistrza Miasta Bierunia zgody na dobrowolne umorzenie wszystkich posiadanych przez 
Gminę Bieruń udziałów lub akcji w spółce wymaga uprzedniej zgody Rady Miejskiej.

§ 4.Zbycia udziałów w spółce dokonuje Burmistrz Miasta Bierunia, po uzyskaniu zgody Rady Miasta.
§ 5.O każdym wniesieniu, cofnięciu bądź zbyciu udziałów lub akcji Burmistrz Miasta Bierunia informuje Radę 
Miejską na najbliższej sesji Rady Miejskiej następującej po wniesieniu, cofnięciu bądź zbyciu udziałów lub akcji.
§ 6.Uchyla się uchwałę nr II/2/2018 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia 
zasad wnoszenia wkładów oraz cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.
§ 7.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bierunia.
§ 8.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
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UZASADNIENIE

Rada Miejska w Bieruniu w lutym bieżącego roku podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia
wkładów oraz cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego. Przedmiotowa regulacja
obejmowała wnoszenie do spółek wkładów pieniężnych oraz wkładów niepieniężnych, co zakwestionował
Śląski Urząd Wojewódzki, powołując się na wyrok WSA w Gliwicach z 1 marca 2017 roku. Stanowisko
zawarte w przedmiotowym wyroku wskazuje, iż brak jest, w powszechnie obowiązujących przepisach,
normy upoważniającej radę gminy do wyrażenia zgody na wniesienie aportu do spółki, co oznacza,
iż decyzja należy do organu wykonawczego, tj. Burmistrza Miasta. Wyjątkiem jest sytuacja, w której
wkładem jest nieruchomość i decyzję o wniesieniu musi podjąć rada miasta. Ponadto Śląski Urząd
Wojewódzki zakwestionował zapisy paragrafu 5, wskazując, iż przywołanie tylko przepisów ustawy, jest
zapisem zbyt ogólnym, nie określającym zasad zbywania udziałów i akcji. W związku z powyższym, należy
skorygować sporne zapisy.
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