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Uchwala nr XXXIII/235/2012
Rady Miasta Marki
Z dnia 7 listopada 2012 roku

w sprawie okreslenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Burmistrza Miasta
Marki udzial6w i akcji w gminnych sp61kach prawa handlowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

0

samorzqdzie

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z poiniejszymi zmianami)

uchwala sie co nastepuje:

§ 1. Ilekroc w uchwale jest mowa 0:
1) spolce - nalezy przez to rozumiec spolke z ograniczona odpowiedzialnoscia lub spolke
akcyjna, w kt6rej Gmina Miasto Marki posiada udzialy lub akcje,
2) udzialach - nalezy przez to rozumiec udzialy lub akcje bedace wlasnoscia Gminy
Miasta Marki.

§ 2. Ustala sie nastepujace zasady nabywania udzial6w oraz wnoszenia wklad6w na pokrycie
kapitalu zakladowego w sp6lkach:
1) Burmistrz Miasta Marki moze nabywac udzialy oraz wnosic wklady pieniezne celem
pokrycia podwyzszonego kapitalu zakladowego i objecia z tego tytulu udzial6w w
spolkach, w ramach kwot przewidzianych na ten eel w uchwale budzetowej Gminy

Miasta Marki,
2) Burmistrz Miasta Marki moze wnosic wklady niepieniezne celem pokrycia kapitalu
zakladowego i objecia z tego tytulu udzialow, po uzyskaniu zgody Rady Miasta
Marki,

3) wniesienie wkladu niepienieznego w celu pokrycia udzial6w w sp6lkach musi bye
poprzedzone wycena wnoszonego mienia komunalnego. Wycena ta musi bye
dokonana przez bieglego rzeczoznawce posiadajacego wymagane uprawnienia do
wyceny majatku, bedacego przedmiotem wkladu niepienieznego,
4)

0

wruesiemu udzial6w do spolki Burmistrz Miasta Marki decyduje w formie

zarzadzenia,

§ 3. Ustala silt nastepujace zasady zbywania udzial6w:
1) Bunnistrz Miasta Marki moze zbywac udzialy w spolkach, po uzyskaniu zgody Rady
Miasta Marki,
2) zbywanie przez Burmistrza Miasta Marki udzial6w w spolkach nastepuje zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku

gospodarce komunalnej (tekst

0

jednolity Oz. U. z 2011 roku Nr 45, poz. 236),
3) decyzje 0 zbyciu udzial6w Burmistrz Miasta Marki podejmuje w fonnie zarzadzenia.

§ 4. Ustala silt nastepujace zasady cofania udzial6w:
1) Bunnistrz Miasta Marki moze cofac udzialy w spolkach, po uzyskaniu zgody Rady
Miasta Marki,
2) cofniecie udzial6w przez Gmine Miasto Marki moze nastapic wylacznie w drodze ich
umorzenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 roku Kodeks spolek
handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z pozniejszymi zmianami).

§ 5. Burmistrz Miasta Marki w corocznej infonnacji
przedstawia Radzie Miasta Marki infonnacje

0

0

stanie mienia komunalnego

ilosci i wartosci nabytych udzial6w, wklad6w

wniesionych na pokrycie kapitalu zakladowego, cofnietych i zbytych udzial6w w
poszczeg61nych sp61kach.

§ 6. Wykonanie uchwaly powierza silt Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 7. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojew6dztwa Mazowieckiego.
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