
UCHWAŁA NR XLV/618/2021 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 28 października 2021 r. 

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

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) w związku z art. 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 679) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące zasady wnoszenia wkładów na pokrycie obejmowanych przez Miasto Kalisz 
udziałów i akcji: 

1) Prezydent Miasta Kalisza może wnosić wkłady pieniężne celem pokrycia podwyższonego kapitału 
zakładowego i objęcia z tego tytułu udziałów lub akcji w spółkach z udziałem Miasta Kalisza, w ramach kwot 
przewidzianych na ten cel w budżecie gminy na dany rok; 

2) Prezydent Miasta Kalisza może wnosić wkłady niepieniężne celem pokrycia podwyższonego kapitału 
zakładowego i objęcia z tego tytułu udziałów lub akcji w spółkach z udziałem Miasta Kalisza, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii komisji Rady Miasta Kalisza właściwej do spraw mienia komunalnego; 

3) niewydanie przez komisję Rady Miasta Kalisza opinii, o której mowa w pkt. 2 w terminie 30 dni od dnia 
złożenia wniosku jest równoznaczne z wydaniem pozytywnej opinii tej komisji. 

§ 2. Ustala się następujące zasady cofania udziałów i akcji: 

1) Prezydent Miasta Kalisza może cofać udziały lub akcje w spółkach z udziałem Miasta Kalisza, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii komisji Rady Miasta Kalisza właściwej do spraw mienia komunalnego; 

2) niewydanie przez komisję Rady Miasta Kalisza opinii, o której mowa w pkt. 1 w terminie 30 dni od dnia 
złożenia wniosku jest równoznaczne z wydaniem pozytywnej opinii tej komisji; 

3) cofanie udziałów lub akcji następuje poprzez ich umorzenie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 
15 września 2000 roku  Kodeks spółek handlowych. 

§ 3. Ustala się następujące zasady zbywania udziałów i akcji: 

1) Prezydent Miasta Kalisza może zbywać udziały lub akcje w spółkach z udziałem Miasta Kalisza  po uzyskaniu 
pozytywnej opinii komisji Rady Miasta Kalisza właściwej do spraw mienia komunalnego, chyba że przepisy 
szczególne wymagają uzyskania zgody Rady Miasta Kalisza; 

2) niewydanie przez komisję Rady Miasta Kalisza opinii, o której mowa w pkt. 1 w terminie 30 dni od dnia 
złożenia wniosku jest równoznaczne z wydaniem pozytywnej opinii tej komisji; 

3) do zbycia udziałów i akcji Miasta Kalisza w spółkach prawa handlowego mają zastosowanie odpowiednio 
przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w związku 
z art. 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XVIII/258/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad 
wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/.../ 

Tadeusz Skarżyński 
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Uzasadnienie

Uchwała określa ogólne zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach
z udziałem Miasta Kalisza, zarówno w formie wkładów pieniężnych jak i niepieniężnych.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g.) do
wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących m.in. określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania
udziałów i akcji przez wójta. Natomiast, zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 u.s.g. do zadań wójta (burmistrza,
prezydenta) należy w szczególności gospodarowanie mieniem komunalnym. Realizując uprawnienia przyznane
u.s.g. Rada Miejska Kalisza w dniu 29 kwietnia 2004 r. podjęła uchwałę Nr XVIII/258/2004 Rady Miejskiej
Kalisza z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji (ze zm.)
w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Kalisza.

Podstawowe regulacje dotyczące udziałów i akcji w spółkach samorządowych zawarte są
w przepisach ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (dalej: u.g.k.). Art. 12 ust. 1 u.g.k.
stanowi, iż do wnoszenia wkładów oraz obejmowania udziałów i akcji stosuje się przepisy Kodeksu spółek
handlowych oraz przepisy Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem przepisów niektórych ustaw. Zgodnie natomiast
z art. 12 ust. 2 tej ustawy w zakresie zbywania udziałów lub akcji w spółkach, jednostka samorządu
terytorialnego zobowiązana jest do stosowania przepisów art. 11-16 ustawy o zasadach zarządzania mieniem
państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r. (dalej: u.z.z.m.p.). Zgodnie ze wskazanymi przepisami u.z.z.m.p.
generalną zasadą jest konieczność uzyskania zgody Rady Miasta na zbycie udziałów lub akcji w spółkach
prawa handlowego. Wyjątkami od tej zasady są przypadki określone w art. 11 ust. 3. Natomiast nawet
przypadki zbycia udziałów objęte powołanymi wyjątkami, wymagać będą zgody Rady, jeśli prowadzą do
wystąpienia ze spółki, czyli wiążą się ze zbyciem wszystkich posiadanych przez gminę udziałów lub akcji.
Stosowanie powyższych przepisów nie może być uchylane ani ograniczone poprzez umowę spółki, ani też
uchwałą rady wydaną na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g u.s.g. w związku z czym należy przyjąć, iż mają
one moc bezwzględnie obowiązującą. Zaznaczyć należy, że regulacje u.z.z.m.p. znacząco różnią się od
obowiązujących wcześniej w tym zakresie przepisów działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r.
o komercjalizacji i prywatyzacji oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, które szczegółowo określały
tryby zbywania udziałów i akcji oraz opisywały poszczególne czynności podejmowane w zakresie zbywania
udziałów i akcji. Nowe przepisy natomiast w sposób bardziej ogólny regulują proces zbywania udziałów i akcji,
większą rolę i decyzyjność przypisując natomiast w tym zakresie radom gmin.

Zatem w związku ze zmianą ustawy o gospodarce komunalnej w zakresie zbywania udziałów i akcji
konieczne stało się dostosowanie zapisów uchwały do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

W tej sytuacji podjęcie niniejszej uchwały uważam za uzasadnione.

Prezydent
Miasta Kalisza

/.../
Krystian Kinastowski
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