
 

UCHWAŁA NR XXXIII/222/2020 

RADY GMINY KOSAKOWO 

z dnia 10 czerwca 2020 r. 

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie udziałów i określenia trybu zbycia, w tym procedury zbycia 

udziałów w Spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Gdyni na rzecz Spółki celem ich umorzenia zgodnie z art. 200 § 1 k.s.h.. 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 g)  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym                    

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce 

komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 712 z późn. zm.)  w związku z art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 

3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2020 

r., poz. 735) Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje: 

§1 

Po zapoznaniu się i rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Kosakowo z dnia 2 czerwca 2020 r., który 

stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, wyraża się zgodę na zbycie nie więcej niż 758 

(siedemset pięćdziesiąt osiem) udziałów Gminy Kosakowo w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów                

i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni. 

§2 

Określa się, iż zbycie nastąpi w trybie w drodze sprzedaży na rzecz Spółki Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni celem ich umorzenia 

zgodnie z art. 200 § 1 k.s.h., według Procedury sprzedaży stanowiącej Załącznik nr I do wniosku 

Wójta Gminy Kosakowo do Rady Gminy Kosakowo o wyrażenie zgody na zbycie udziałów                           

i określenie trybu zbycia, w tym procedury wyłonienia nabywcy. 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

Przyjęcie niniejszej uchwały związane jest ze zwróceniem się przez Wójta Gminy Kosakowo do Rady 

Gminy Kosakowo na podst. art. 18 ust 2 pkt 9 g)  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku                         

o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 712 z późn. zm.)  w związku z art. 11 ust. 1 i 2 

oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. 

Dz. U. z 2020 r., poz. 735) o wyrażenie zgody na sprzedaż nie więcej nie więcej niż 758 (siedemset 

pięćdziesiąt osiem) udziałów Gminy Kosakowo w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni w trybie w drodze sprzedaży na rzecz Spółki 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni celem 

ich umorzenia zgodnie z art. 200 § 1 k.s.h., według Procedury w  trybie sprzedaży na rzecz spółki 

celem umorzenia  zgodnie z art. 200 § 1 k.s.h. stanowiącej Załącznik nr I do wniosku do uchwały.                          

Wymóg uzyskania zgody Rady Gminy Kosakowo na zbycie udziałów Spółki wynika z brzmienia art. 

18 ust 2 pkt 9 g)  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym który ustala, że do 

wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania 

udziałów i akcji przez wójta, art. 12 ust. 3 z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, 

który stanowi, iż akcje i udziały w spółkach, o których mowa w art. 9 z dnia 20 grudnia 1996 roku                  

o gospodarce komunalnej, tj. spółkach komunalnych, zbywa przewodniczący zarządu jednostki 

samorządu terytorialnego, a w przypadku gminy wójt (burmistrz, prezydent miasta), przy czym zgodę 

na zbycie akcji i udziałów należących do jednostki samorządu terytorialnego wyraża organ stanowiący 

tej jednostki. Zgodnie zaś z ust. 2 powołanego artykułu do zbycia akcji i udziałów stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 11-16 z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym. Przepisy te, odpowiednio stosowane, wskazują w szczególności na zakres 

przedmiotowy wniosku o wyrażenie zgody na zbycie akcji lub udziałów (art. 12 ust. 1 ustawy                        

o zasadach zarządzania mieniem państwowym), a także wymagają, aby rada gminy wyrażając zgodę 

na zbycie udziałów lub akcji, określiła tryb ich zbycia (art. 12 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania 

mieniem państwowym). 

Załącznik nr I do wniosku Wójta Gminy Kosakowo do niniejszej uchwały zawiera „Procedurę 

sprzedaży w  trybie sprzedaży na rzecz spółki celem umorzenia  zgodnie z art. 200 § 1 k.s.h.”.                      

W dokumencie tym wskazuje się, że na wniosek Gminy Kosakowo i innych udziałowców Spółki                 

(z wyłączeniem Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” i Funduszu Inwestycji 

Samorządowych) skierowanym do Spółki zostanie podjęta przez zgromadzenie wspólników uchwała        

o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę udziałów własnych celem ich umorzenia. Udziały Gminy 

Kosakowo w Spółce zostaną zbyte przez Wójta Gminy Kosakowo na podstawie zgody wyrażonej                 

w niniejszej uchwale. 

Do uchwały załącza się także wniosek Wójta Gminy Kosakowo wraz z załącznikami, złożony zgodnie 

z procedurą określoną w stosownych przepisach ustawy o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym. Do wniosku Wójta Gminy Kosakowo zostały załączone dokumenty określające 

podstawowe warunki planowanej transakcji, tj. Załącznik nr II pt. „Założenia do planowanej transakcji 

zbycia udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gdyni oraz 

Załącznik nr III pt. „Uzasadnienie odnoszące się do skutków ekonomicznych i społecznych oraz 

innych kwestii określonych w art. 12 ust. 1 pkt 5 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym, przygotowane w związku z planowanym zbyciem udziałów w spółce Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gdyni”. 


