
UCHWAŁA NR XLVI/356/2022
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta 
Maków Mazowiecki w spółkach prawa handlowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 e. o gospodarce komunalnej 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 679)

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim 
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Maków 
Mazowiecki w spółkach prawa handlowego.

§ 2. Ilekroć w Uchwale jest mowa o:

1) Spółce - należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną zgodnie 
z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, w której Miasto Maków 
Mazowiecki posiada udziały lub akcje;

2) udziałach - należy przez to rozumieć udziały albo akcje;

3) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki;

4) Radzie Miejskiej - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Makowie Mazowieckim;

5) wnoszeniu wkładów - należy przez to rozumieć wnoszenie do Spółki wkładów w zamian za obejmowanie 
nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów;

6) zbywaniu udziałów — należy przez to rozumieć wszelkie czynności prawne, których skutkiem jest 
przeniesienie własności udziału przez Miasto na inny podmiot;

7) cofaniu udziałów - należy przez to rozumieć umorzenie udziałów, dokonywane zgodnie z ustawą z dnia 
15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do wnoszenia do Spółek wkładów pieniężnych do wysokości kwot 
zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta na dany rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza do wnoszenia do Spółek wkładów niepieniężnych (aporty) w postaci 
składników mienia Miasta Maków Mazowiecki, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Miejskiej.

3. Przedmiotem wkładu niepieniężnego może być w szczególności:

1) prawo własności nieruchomości lub jej części, prawo własności przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej 
części, prawo własności rzeczy ruchomej, udział we współwłasności w części ułamkowej lub łącznej, 
prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oraz udział w tym prawie, prawo rzeczowe ograniczone;

2) wierzytelność i inne prawa obligatoryjne;

3) prawo majątkowe na dobrach niematerialnych, w tym m.in. majątkowe prawa autorskie.

4. Wniesienie wkładu niepieniężnego, o którym mowa w ust. 3, winno być poprzedzone wyceną 
przedmiotu wkładu, dokonaną stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

5. Wyceny, o której mowa w ust. 4, można nie dokonywać, gdy przedmiot wkładu jako składnik mienia 
komunalnego Miasta Maków Mazowiecki posiada wartość księgową, jest efektem zakończonego zadania 
inwestycyjnego, został nabyty na podstawie umów lub faktur, bądź też istnieje możliwość ustalenia jego 
wartości na podstawie poniesionych nakładów. W tych przypadkach wartość wkładu określa się na podstawie 
wartości księgowej z uwzględnieniem umorzenia.

Id: 4BB99E5D-AB23-461E-967D-F45E6405529F. Podpisany Strona 1



§ 4. Cofanie przez Burmistrza udziałów w Spółkach następuje w drodze umorzenia udziałów, zgodnie 
z przepisami obowiązującego prawa, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Miejskiej.

§ 5. Zbywanie przez Burmistrza udziałów w Spółkach następuje zgodnie z przepisami obowiązującego 
prawa.

§ 6. Burmistrz w corocznej informacji o stanie mienia komunalnego przedstawia Radzie Miejskiej 
informację o ilości i wartości udziałów w poszczególnych Spółkach.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

Przewodn. czący Rady 
Mie skiej

Dariusz
Artur Miecznikowski
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLVI/356/2022

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza 
Miasta Maków Mazowiecki w spółkach prawa handlowego

Uchwała określa ogólne zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Miasto 
Maków Mazowiecki, zarówno w formie wkładów pieniężnych jak i niepieniężnych, do istniejących 
oraz nowoutworzonych spółek w oparciu o ustawę Kodeks spółek handlowych.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy również podejmowanie uchwał w sprawach 
majątkowych Miasta, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących m.in. określenia zasad 
wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta.

Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 679) do wnoszenia wkładów oraz obejmowania udziałów i akcji stosuje się 
przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz przepisy Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem innych 
ustaw, natomiast w zakresie zbycia akcji i udziałów ww. ustawa, w art. 12 ust. 2 nakazuje 
odpowiednie stosowanie regulacji art. 11-16 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach 
zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1933).

Z uwagi na powyższe projekt uchwały ma charakter ogólny. Rada Miejska w Makowie 
Mazowieckim jako organ stanowiący, określa zasady wnoszenia wkładów oraz obejmowania, 
nabywania i zbywania udziałów i akcji, natomiast dokonywanie poszczególnych czynności w tym 
zakresie należy do kompetencji Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki, który jest organem 
wykonawczym i stosownie do przepisów wykonuje uchwały rady oraz gospodaruje mieniem 
komunalnym.

Uchwała jako akt prawa miejscowego podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz nrłwr miecznikówski


