
UCHWAŁA NR XXXII/203/2021 
RADY GMINY ZBÓJNO 

z dnia 10 grudnia 2021 r. 

w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów 
i akcji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 9 oraz art. 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 679) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące zasady wnoszenia wkładów oraz obejmowania i nabywania udziałów i akcji 
w spółkach prawa handlowego. 

§ 2. Ilekroć w uchwale mowa o: 

1) spółce – należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną; 

2) udziałach – należy przez to rozumieć udziały lub akcje będące własnością Gminy Zbójno w spółce; 

3) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Zbójno; 

4) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Zbójno. 

§ 3. 1. Gmina może wnosić do spółek, w zamian za obejmowane udziały, wkłady pieniężne, w ramach 
kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy na dany rok budżetowy. 

2. Gmina może wnosić do spółek środki finansowe celem dopłat do kapitału zakładowego w rozumieniu 
art. 177 - 179 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. 

3. Gmina może w szczególności obejmować nabywać udziały w spółkach już istniejących, do których 
przystępuje oraz w spółkach tworzonych przez Gminę. 

4. Przed nabyciem od osób trzecich już istniejących działów w spółkach dokonuje się analizy mającej na 
celu ustalenie wartości udziałów. 

5. O wniesieniu udziałów do spółki, a także o nabyciu udziałów decyduje Wójt. 

6. Wójt, w imieniu Gminy, w formie Zarządzenia kontrasygnowanego przez Skarbnika, wnosi do spółek, 
w zamian za obejmowane udziały, wkłady niepieniężne (aporty) oraz dokonuje dopłat do kapitału. 

7. Wójt jest zobowiązany poinformować Radę Gminy o zamiarze wniesienia wkładu, aportu lub dopłat do 
kapitału zakładowego Spółki bądź zamiarze umorzenia udziałów lub akcji w Spółce oraz przedstawić 
uzasadnienie takiej czynności, przed jej wykonaniem. 

8. Rada Gminy opiniuje w formie uchwały zamiar dokonania czynności, o których mowa ust. 7. 

9. Wójt może wnieść wkład, aport lub dopłaty do kapitału zakładowego Spółki bądź umorzyć udziały lub 
akcje w Spółce dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Gminy. 

§ 4. 1. Wójt postanawia o przedstawieniu udziałów do umorzenia w trybie obniżenia kapitału zakładowego 
w spółkach. 

2. Umorzenie udziałów następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 
handlowych. 

3. Wójt jest upoważniony do samodzielnego: 

1) wnoszenia wkładów do spółek prawa handlowego oraz obejmowania w zamian za wkłady udziałów i akcji 
w tych spółkach, z uwzględnieniem postanowień ust. 1 i 2; 

2) wnoszenia dopłat do kapitału zakładowego spółek prawa handlowego, w których Gmina ma udziały; 

3) nabywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego, w ramach kwot przewidzianych na ten cel 
w budżecie Gminy na dany rok budżetowy. 

4. W zamian za obejmowane udziały Wójt jest upoważniony do wnoszenia wkładów pieniężnych oraz 
niepieniężnych, w szczególności w postaci: 
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1) praw rzeczowych obejmujących prawo własności nieruchomości lub ich części albo innych praw, prawa 
własności przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części, prawa własności rzeczy ruchomych, udziału we 
współwłasnościach w częściach ułamkowych lub łącznej, prawa użytkowania wieczystego; 

2) praw obligacyjnych obejmujących udziały, akcje, obligacje, wierzytelności wspólnika przysługujące od 
spółki; 

3) praw majątkowych na dobrach niematerialnych; 

4) roszczeń i wierzytelności cywilnych. 

5. Wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia udziałów albo akcji w spółkach powinno być 
poprzedzone wyceną wnoszonego mienia komunalnego. Wyceny dokonuje biegły rzeczoznawca posiadający 
odpowiednie uprawnienia. 

6. Można odstąpić od wyceny, o której mowa w ust. 5, gdy istnieje możliwość ustalenia wartości 
przedmiotu wkładu na podstawie poniesionych nakładów. 

§ 5. 1. Wójt postanawia o zbyciu udziałów oraz dokonuje wyboru trybu ich zbycia. 

2. Zbycie udziałów następuje w jednym z publicznych trybów przewidzianych w powszechnie 
obowiązujących przepisach prawa. 

3. Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części udziałów w spółkach, dokonuje się analizy mającej na 
celu co najmniej oszacowanie wartości rynkowej spółki i jednego jej udziału. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 
gminnej tablicy ogłoszeń. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mieczysław Pankiewicz 
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Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania 
i zbywania udziałów i akcji 

1. Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego w dziedzinie, 
która ma być unormowana oraz wykazanie różnic między dotychczasowym, a projektowanym stanem 
prawnym: 

Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego, może tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
lub spółki akcyjne, a także może przystępować do takich spółek. Wykonywanie przez gminę czynności 
związanych z obrotem majątkowymi aktywami gminy w postaci wnoszenia wkładów oraz obejmowania, 
nabywania i zbywania udziałów i akcji, może nastąpić na podstawie zasad określonych przez radę gminy. 

Powołując się na wyrok NSA z dnia 25 stycznia 2011 r., sygn.. akt I OSK 1917/10 oraz wyrok NSA 
z dnia 6 września 2002 r., sygn.. akt II SA/Wr 797/02, Śląski Urząd Wojewódzki pismem  z dnia 1 grudnia 
2011 r. zwrócił uwagę, że do kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy 
określenie ogólnych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji, zaś sama decyzja w tej sprawie 
należy do organu wykonawczego tej jednostki. Jednocześnie poinformował, że podejmowanie przez organy 
stanowiące jednostek samorządu terytorialnego indywidualnych uchwał, wyrażających zgodę na wnoszenie, 
cofanie lub pozbywanie akcji lub udziałów, będzie traktowane jako istotne naruszenie prawa, stanowiące 
podstawę do zastosowania środka nadzorczego w postaci stwierdzenia nieważności takiej uchwały 
w całości. 

Mając powyższe na uwadze została przygotowana niniejsza uchwała określająca zasady wnoszenia 
wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji. Przyjęte zasady wynikają 
z obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy o gospodarce komunalnej oraz działu IV ustawy 
o komercjalizacji i prywatyzacji, który wprowadza szczegółowy katalog publicznych trybów zbycia 
udziałów i akcji. 

Rada Gminy Zbójno zachowa kontrolę nad sprawami normowanymi przedmiotową uchwałą na etapie 
procedury budżetowej. Jednocześnie należy podkreślić, że przyjęte zasady nie wpływają na uprawnienia 
wynikające z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zgodnie 
z którym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach tworzenia 
i przystępowania do spółek oraz rozwiązywania i występowania z nich. 

Przedmiotowy projekt uchwały ma charakter ogólny (abstrakcyjny) i odnosi się zarówno do utworzonych 
już spółek, jak i tych, które mogą być tworzone w przyszłości, jak również przystąpienia przez Gminę 
Zbójno do spółek utworzonych przez podmioty trzecie. 

2 .Charakterystyka przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym 
w szczególności skutków finansowych: 

Uchwała nie wymaga zabezpieczenia środków finansowych w budżecie. 

3. Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii/lub dokonanych uzgodnień, jeżeli 
obowiązek taki wynika z przepisów prawa. 

Uchwała nie wymagała uzyskania stosownych opinii i uzgodnień. 
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