
UCHWAŁA NR 585/XLI/2017
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 19 października 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Przestrzennej i Działalności 
Gospodarczej,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Rybnik,

2) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Rybnika,

3) spółce - należy przez to rozumieć spółkę prawa handlowego, w której Miasto posiada udziały lub akcje, spółkę 
tworzoną przez Miasto albo taką, do której Miasto przystępuje,

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

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

6) udziałach lub akcjach - należy przez to rozumieć udziały lub akcje spółki będące własnością Miasta lub 
obejmowane przez Miasto,

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

§ 2. 1. Wniesienia udziałów lub akcji dokonuje Prezydent, z zastrzeżeniem ust. 3.

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 Miasta w następujących przypadkach:

1) wnoszone zostają wszystkie udziały lub akcje posiadane przez Miasto w spółce,

2) udziały lub akcje wnoszone są do spółki, w której Miasto nie posiada udziałów lub akcji, skutkiem czego jest 
przystąpienie Miasta do tej spółki,

3) wnoszone udziały lub akcje stanowią wkład Miasta do nowotworzonej 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.

2. Prezydent 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 udziału lub akcji bez wynagrodzenia, wyłącznie w szczególnie uzasadnionych sytuacjach. 
O zamiarze umorzenia udziałów lub akcji na warunkach wskazanych w zdaniu pierwszym Prezydent jest 
zobowiązany powiadomić Radę Miasta przed dokonaniem tej czynności, przedstawiając uzasadnienie przyjęcia 
takich warunków umorzenia.

3. Wyrażenie przez Prezydenta zgody na dobrowolne umorzenie wszystkich posiadanych przez Miasto 
udziałów lub akcji w spółce wymaga uprzedniej zgody Rady Miasta.
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§ 4. 1. Prezydent zbywa udziały lub akcje Miasta zgodnie z art. 12 ust. 2 i 3 z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce komunalnej.

2. Zgoda Rady Miasta na zbycie przez Prezydenta udziałów lub akcji jest poprzedzona zapoznaniem się przez 
Radę Miasta z informacją Prezydenta o:

1) proponowanym trybie zbycia, w tym opisem procedury wyłaniania nabywcy,

2) wycenie,

3) cenie sprzedaży lub sposobie jej ustalenia i sposobie zapłaty,

4) proponowanej treści umowy zbycia,

5) zakresie skutków ekonomicznych i społecznych zbycia, zawierającym omówienie jego wpływu na ochronę 
interesów Miasta oraz ochronę interesu pracowników i innych osób związanych ze spółką, obejmującym 
wskazanie sposobu ustalenia ceny sprzedaży oraz sposobu zapłaty wraz z uzasadnieniem z zastrzeżeniem 
wyjątków przewidzianych w przepisach odrębnych.

§ 5. O każdym wniesieniu, cofnięciu bądź zbyciu udziałów lub akcji Prezydent informuje Radę Miasta na 
najbliższej sesji Rady Miasta następującej po wniesieniu, cofnięciu bądź zbyciu udziałów lub akcji.

§ 6. Traci moc uchwała nr 579/XXIV/2001 Rady Miasta Rybnika z dnia 14 lutego 2001 roku w sprawie 
określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem Miasta 
Rybnika.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Mura
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