
UCHWAŁA NR XXXIII/250/13
RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA

z dnia 18 kwietnia 2013 r.

w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Warta 
Bolesławiecka w spółkach

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. g oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami1)), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) spółce – należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w której 
Gmina Warta Bolesławiecka posiada udziały lub akcje, 

2) udziałach - należy przez to rozumieć udziały lub akcje będące własnością Gminy Warta Bolesławiecka.

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Warta Bolesławiecka do wnoszenia do spółek, w zamian za 
obejmowane udziały, wkładów pieniężnych, w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie gminy na 
dany rok budżetowy 

2. Upoważnia się Wójta Gminy Warta Bolesławiecka do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane 
udziały, wkładów niepieniężnych (aportów). 

3. Gmina Warta Bolesławiecka może w szczególności obejmować udziały w spółkach już istniejących, do 
których przystępuje oraz w spółkach tworzonych przez Gminę.

§ 3. 1. Przedmiotem wkładu niepieniężnego ( aportu) mogą być: 

1) prawa rzeczowe obejmujące w szczególności prawo własności nieruchomości lub ich części, własność 
przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, prawo własności rzeczy ruchomych, prawo własności 
rzeczy nieruchomych, udział we współwłasności w częściach ułamkowych lub łącznej, prawo użytkowania 
wieczystego; 

2) prawa majątkowe na dobrach niematerialnych obejmujące w szczególności patent lub prawo do jego 
używania, prawo ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, prawa z rejestracji wzoru użytkowego, 
licencje na korzystanie z wynalazku, know-how, majątkowe prawa autorskie.

2. Wartość aportu wnoszonego do spółki w celu pokrycia udziałów ( wartość zbywcza ) jest ustalona na 
podstawie dokumentów zakupu ( faktur ) lub przez rzeczoznawcę majątkowego posiadającego wymagane 
uprawnienia do wyceny danego wkładu niepieniężnego ( aportu ).

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Warta Bolesławiecka do cofania udziałów w spółkach. 

2. Wycofanie udziałów przez Gminę Warta Bolesławiecka następuje w drodze ich umorzenia, zgodnie 
z przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych.

§ 5. Zbycie udziałów w spółkach następuje na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Warta Bolesławiecka 
po uprzednim wyrażeniu zgody w formie uchwały przez Radę Gminy Warta Bolesławiecka. 
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§ 6. 1. Udziały mogą być zbywane w jednym z poniższych trybów: 

1) oferty ogłoszonej publicznie; 

2) przetargu publicznego; 

3) rokowań na podstawie publicznego zaproszenia do rokowań.

2. Tryb publiczny wymaga ogłoszenia oferty publicznej, zaproszenia do rokowań lub zaproszenia do 
przetargu publicznego co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

§ 7. Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części udziałów w spółkach dokonuje się analizy mającej 
na celu ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki, stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa spółki, 
oszacowania wartości przedsiębiorstwa oraz oceny realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań 
ochrony środowiska. 

§ 8. O każdym wniesieniu, cofaniu albo zbyciu udziałów Wójt Gminy Warta Bolesławiecka informuje 
Radę Gminy Warta Bolesławiecka na najbliższej sesji Rady Gminy następującej po wniesieniu, cofnięciu bądź 
zbyciu udziałów. Informacja zawiera dane o ilości oraz wartości wniesionych, cofniętych lub zbytych 
udziałów, a także do jakiej spółki zostały wniesione, jakiej spółce zostały cofnięte lub w jakiej spółce zostały 
zbyte, a także jakie obowiązki, korzyści lub uprawnienia z tego tytułu dla Gminy powstaną. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady:
A. Maksymczyk

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 
128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 
106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz.1281, 
z 2012r. poz.567 oraz z 2013r. poz.153.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 2882


		2013-04-30T10:27:41+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




