
 

 

UCHWAŁA NR XXV/686/2013 

RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU 

z dnia 26 września 2013 r. 

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

Elbląg w spółkach 

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 2013 r., poz. 594, poz. 645), uchwala się, co następuje:  

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1) spółce - należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w której 

Gmina Miasto Elbląg posiada udziały lub akcje,  

2) udziałach - należy przez to rozumieć udziały lub akcje będące własnością Gminy Miasto Elbląg.  

§ 2. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Elbląg do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane 

udziały, wkładów pieniężnych w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie miasta na dany rok 

budżetowy.  

2. Gmina Miasto Elbląg może w szczególności obejmować udziały w spółkach już istniejących, do których 

przystępuje oraz w spółkach tworzonych przez Gminę.  

3. Wniesienie przez Gminę Miasto Elbląg wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek wymaga zgody 

Rady Miejskiej w Elblągu. 

§ 3. 1. Wycofanie przez Gminę Miasto Elbląg udziałów ze spółek następuje w drodze ich umorzenia 

zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.  

2. Wycofanie przez Gminę Miasto Elbląg udziałów ze spółek wymaga zgody Rady Miejskiej w Elblągu. 

§ 4. 1. Udziały Gminy Miasto Elbląg w spółkach zbywane są w trybie:  

1) oferty ogłoszonej publicznie,  

2) przetargu publicznego,  

3) negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia.  

2. Tryb oferty ogłoszonej publicznie, przetargu publicznego oraz negocjacji na podstawie publicznego 

zaproszenia wymaga ogłoszenia co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.  

3. Zbycie przez Gminę Miasto Elbląg udziałów w spółkach wymaga zgody Rady Miejskiej w Elblągu. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.  

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XVIII/490/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 października 2012 r. 

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

w spółkach (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 listopada 2012 r., poz. 3051).  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 października 2013 r.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu 

Janusz Nowak 
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