
UCHWAŁA NR III/9/2010
RADA MIEJSKA W ŻAROWIE

z dnia 16 grudnia 2010 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa 
handlowego przez Burmistrza Miasta Żarów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „g” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 

U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/241/2005 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienionej 
uchwałą Nr XLI/260/2005 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 wrzesnia 2005 roku, wprowadza się następujące 
zmiany: 

§ 2 po zmianach otrzymuje następującą treść: Burmistrz Miasta Żarów zbywa za zgodą Rady Miejskiej 
w Żarowie udziały lub akcje w spółkach prawa handlowego, będące własnością Gminy Żarów: 

1. Po przedstawieniu Radzie Miejskiej w Żarowie uzasadnienia celowości zamierzenia. 

2. Zbycie odbywa się w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia do rokowań, 
stwierdzonych protokołem. 

3. Zbycie udziałów powinno być poprzedzone przygotowaniem następujących dokumentów: 

1) analizą stanu prawnego spółki, 

2) analizą finansowo – ekonomiczną, stanu i perspektywy rozwoju, 

3) wyceną wartości przedsiębiorstwa, 

4) oceną realizacji obowiązków wynikających z tytułu ochrony środowiska 

4. Rokowania przeprowadza komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza. 

5. Ustala się obowiązujące zasady w przedmiocie prowadzonych rokowań w następującej kolejności: 

1) cena udziału, 

2) sposób zapłaty, 

3) zobowiązania inwestycyjne nabywcy, 

4) zobowiązania socjalne, 

5) utrzymanie przedmiotu działalności na co najmniej takim samym poziomie, 

6. Zbywanie udziałów i akcji o wartości nie przekraczjącej 10% kapitału spółki odbywa się na zasadach 
określonych w ust. 2, ust. 4 i ust 5, pkt. 1 i 2. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Tadeusz Pudlik



Uzasadnienie

Określenie zasad zbywania udziałów lub akcji spółek prawa handlowego, będących własnością gminy, należy do 
wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej, natomiast uchwałę wykonuje Burmistrz Miasta. Niniejszą uchwałę 
podejmuje sią z uwagi na uporządkowanie zapisów prawa lokalnego w kwestii zasad wnoszenia i zbywania akcji 
lub udziałów w spółkach prawa handlowego. 


