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Zarzqdzenie Hr 519.lzt
Burm istrza Gm i ny i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 9 listopada 2021 roku.

w sprawie: konsultacji projektu uchwaly w sprawie okre6lenia zasad
wnoszenia, cofania i zbywania udzial6w i akcji w sp6lkach prawa handlowego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca '1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. U.22021 r.poz. 13722p62n.2m.), wzwiqzku z $ 3 i4 Uchwaty
Nr l)0138/15 Rady Miejskiej w Czenarionce-Leszczynach z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie okre6lenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dzialalnoSci
poZytku publicznego i organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z p62n. zm.) projekt6w akt6w prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalno6ci statutowej tych organizacji
(Dz. l)rz. Woj. Slqskiego 22015r., po2.3888).

zarzqdzam, co nastqpuje :

sl
Przeprowadzi6 konsultacje, kt6rej paedmiotem jest projekt uchwaly Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie okreSlenia zasad wnoszenia,
cofania i zbywania udzial6w i akcji w spolkach prawa handlowego.
Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 9.11 .2021 r. do 16.11.2021 r.

Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozarzqdowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 1057 zp62n. zm.).
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglasza6'.
w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wplywu do
Urzgdu Gminy i Miasta),
pocztq elektronicznq na adres e-mail ron.k@czerwionka-leszczyny.pl,
za po5rednictwem faksu pod numerem 32 431 17 60,
Udzielanie wyjaSnieh oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych
projektu uchwaly nale2y do kompetencji Kierownika Referatu lnfrastruktury
i Gospodarki Nieruchomo6ciami Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka -
Leszczyny.

s2

Projekt uchwaty, o kt6rej mowa w $ 1 pkt 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zazqdzenia.
Nie przedstawienie przez ww. podmioty opinii w terminie okreslonym w $ 1 pkt
2 oznacza akceptacjq przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$1pkt1.
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s3

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione
Radzie Miejskiej.
Do sprawozdania, o ktorym mowa w ust. 1 Burmistrz zaNqczy wlasne
stanowisko odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Urzqdu Gminy i Miasta w Czenryionce-Leszczynach.

s4

Wykonanie Zazqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu Infrastruktury
i Gospodarki NieruchomoSciami Urzqdu Gminy i Miasta Czenruionka-Leszczyny.

s5

Zarzqdzenie wchodziw 2ycie z dniem wydania.
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Pr"j.h

z dnia 9 listopada 2021 r.
Zatwiudzory przez

UCHWALA NR....
RADY MIEJSKIEJ W CZERYI'IONGE{ESZCZYNACH

z dnia 26 listopada 2021 r.

w sprawie okreglenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udzial6w i akcji w sp6lkach prawa
handlowego

Na podstawie art. 18ust.2pkt9lit. g), an.40ust. 1iart.41 ust. l ustawy zdnia I marca 1990r.
o samozadzie gminnym (tj. Dz. U. 22021 t. poz.1372zp62n. zm.) o.az art. 12 ust. 1-3 ustawy
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnei (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 679)

Rada Miejska w Czerrionce-Leszczynach
uchwala, co nastepuje:

s1.
llekro6 w uchwale jesl mowa o:

1) Sp6lce - nale2y przez to rozumied sp6lkQ z ogranicaonq odpowiedzialnosciq lub sp6lkQ akcyjnQ,

2) Burmistrzu - nale2y pzez to rozumiec Burmistza Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny,

3) Gminie - nale2y pzez to rozumie6 GminQ i Miasto Czerwionka-Leszczyny,

4) Radzie - nale2y przez to rozumiec RadQ Miejskq w Czerwionca-Leszczynach.

s2.
Uchwah okresla zasady:

1) wnoszenia wklad6w w celu objqcia udzial6\ , i akcji w Sp6lkach,

2) cofania udzialow i akcji w Sp6lkach,

3) zbywania udzial,tw i akcji w Sp6lkach.

s3.
1. Burmistrz wnosi do Sp6lek wktady pienie2ne w zamian za obejmowane udzialy i akcje

w ramach kwot przewidzianych na ten cel w bud2ecie Gminy na dany rok bud2etowy.

2. Burmistrz wnosi do Sp6lek wkhdy niepieniQ2ne (aporty) w zamian za obejmowane udzialy
i akcje w postaci skladnikow aktywow mogqcych zgodnie z pzepisami prawa stano ic wklad
niepieniQ2ny.

3. Wniesienie wktadu niepieniQ2nego w celu objecia udzialr\ r iakcji popzedza sie wycenQ
wnoszonego mienia komunalnego, w przypadku nieruchomosci dokonanq ptzez ze",zoznawaq
posiadajqcego wymagane uprawnienia.

4. Wyceny nie dokonuje sie w pzypadku, gdy maiqtek bgdqcy przedmiotem aportu zostal nabw
bezpo6rednio przed wniesieniem aportu na podstawie faktury potwierdzajqcej jeso nabycie bqd2 istnieje
mo2liwo56 ustalenia iego wartosci na podstawie poniesionych naklad6w.

s1.
1. Burmistrz dokonuie wycofania udzialdr, iakcji bedqcych wlasnosciq Gminy w Sp6lkach w drodze

ich umozenia, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks sp6lek handlowych oraz postanowieniami umorvy
lub statutu Sp6lki, kt6rej udzialy podlegajq umorzeniu.
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2. Burmistz dokonuje zbycia udzial6w iakcji za zgodE Rady ipo uprzedniej wycenie ich warto6ci
przezuprawniony podmiot w celu ustalenia ceny zbycia. Zbycia udzial6w i akcji dokonuje siq w trybie:

1) oferty ogrloszonej publicznie,

2) pzetargu publicznego,

3) negocjacji podjqtych na podstawie publicznego zaproszenia.

3. Tryb zbycia udzial6w iakcji powinien by6 stosowany z uwzglqdnieniem postanowiefi umowy lub
statutu Sp6lki, kt6rej udzialy lub akcje podlegajq zbyciu.

s5.
Wykonanie uchwaly powieza sig Burmistrzowi.

s6.
Uchwala wchodzi w2ycie po uptyrie 14dni od dnia jej ogtloszenia wDzienniku Uzgdowym

Wojew6dztwa SQskiego.
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