
UCHWAŁA NR XXXVI/638/97 
RADY MIASTA GDYNI 
z 27 sierpnia 1997 roku 

 
 
 
w sprawie zasad obejmowania i pokrywania wartości akcji i udziałów przez Za-

rząd Miasta Gdyni w spółkach prawa handlowego 
 
 Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „g” Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie tery-
torialnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 13/96, poz. 74; zmiany: Dz. U. Nr 58/96, poz. 261; Dz. U. Nr 89/96, poz. 
401; Dz. U. Nr 106/96, poz. 496; Dz. U. Nr 132/96, poz. 622; Dz. U. Nr 9/97, poz. 43), Rada Miasta Gdyni 
uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
 
1. Uchwała niniejsza reguluje zasady obejmowania akcji i udziałów istniejących spółek kapi-

tałowych, w których gmina Gdynia jest akcjonariuszem lub udziałowcem oraz pokrywania 
ich wartości. Dotyczą one w szczególności: podwyŜszenia kapitału, obniŜenia kapitału z 
równoczesnym jego podwyŜszeniem przynajmniej do pierwotnej wysokości. 

2. Zasady ustalone w niniejszej uchwale stosuje się tylko w tych przypadkach, jeśli odrębne 
przepisy prawa lub zawarte umowy spółki (statuty) nie regulują zasad obejmowania w spo-
sób dla gminy wiąŜący i odmienny. 

 
 

§ 2 
 
1. Do spółek prowadzących działalność w zakresie zadań własnych gminy Zarząd Miasta 

Gdyni moŜe wnieść na pokrycie wartości akcji lub udziałów w kapitale akcyjnym lub za-
kładowym spółek: 
a) środki finansowe przeznaczone na inwestycje rozwojowe i modernizacyjne spółek, 
b) aporty w postaci ruchomych składników mienia oraz praw na nieruchomościach, w tym 

poniesione nakłady, które słuŜą realizacji statutowych zadań spółek, 
c) aporty w postaci naleŜycie udokumentowanych wierzytelności przysługujących gminie 

w stosunku do spółki, które są bezsporne, wymagalne, ściągalne, zaskarŜalne i uznane 
przez strony. 

 
 

§ 3 
 
Wniesienie w formie aportu do spółki prawa własności gruntu oraz obiektów na nim zlokali-
zowanych i prawa wieczystego uŜytkowania nieruchomości, wymagać będzie kaŜdorazowo 
zgody Rady Miasta Gdyni. 
 
 



§ 4 
 
Do spółek innych niŜ określone w § 2 sposób pokrywania akcji bądź udziałów w kapitale ak-
cyjnym lub zakładowym określi kaŜdorazowo Rada Miasta Gdyni w uchwale o przystąpieniu 
bądź utworzeniu spółki przez gminę. 
 
 

§ 5 
 
UpowaŜnia się Zarząd Miasta Gdyni do obejmowania i pokrywania wartości akcji i udziałów 
spółek, w których gmina jest akcjonariuszem bądź udziałowcem, zgodnie z niniejszą uchwałą. 
 
 

§ 6 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem opublikowania w Monitorze Rady Miasta Gdyni. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 

 

Wojciech Szczurek   

 


