
UCHWAŁA NR XXXVI/310/17
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka 
Akcyjna należących do Miasta i Gminy Bierutów oraz wystąpienia Miasta i Gminy Bierutów z Agencji 

Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. 
poz. 1875 t.j.) oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 827 t. j.), Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje:

§ 1.  Wyraża się zgodę na zbycie 100 % akcji imiennych Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółki 
Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Solnym 14, należących do Miasta i Gminy Bierutów.

§ 2.  Wyraża się zgodę na wystąpienie Miasta i Gminy Bierutów z Agencji Rozwoju Aglomeracji 
Wrocławskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Solnym 14.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

§ 4. 1.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostaje ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Miejskim w Bierutowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bierutowie.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Bierutowie

Marianna Jarząb
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 t.j.), do wyłącznej właściwości rady gminy należy

podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,

dotyczących tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i

występowania z nich.

Ponadto zgodnie z normą o charakterze lex specjalis, którą ustawodawca wprowadził w art. 12 ust.

3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 827 j. t.) w brzmieniu:

,,3. Akcje i udziały w spółkach, o których mowa w art. 9, zbywa przewodniczący zarządu jednostki

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

zbycie akcji należących do jednostki samorządu terytorialnego wyraża organ stanowiący tej jednostki.”,

zbycie akcji w spółkach z udziałem jednostki samorządu terytorialnego dokonywane jest przez burmistrza

po uzyskaniu zgody rady gminy.

W odniesie do przedstawionego stanu prawnego, oraz ze względu na fakt wyrażenia zgody przez

Radę Miejską w Bierutowie na wstąpienie przez Miasto i Gminę Bierutów do Stowarzyszenia Aglomeracja

Wrocławska, uprzejmie proszę Wysoką Radę o podjęcie przedmiotowej uchwały.
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