
 

 

UCHWAŁA NR XLVI/293/22 

RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM 

z dnia 26 kwietnia 2022 r. 

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza  

Brzegu Dolnego w spółkach prawa handlowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2022 r., poz. 559)  

Rada Miejska w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Brzegu 

Dolnego w spółkach prawa handlowego. 

§ 2. 1. Upoważnia się Burmistrza Brzegu Dolnego do wnoszenia do spółek określonych w § 1, w zamian  

za obejmowane udziały i akcje: 

1) wkładów pieniężnych – do wysokości kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Brzeg Dolny  

na dany rok budżetowy, 

2) wkładów niepieniężnych (aportów) w postaci składników mienia gminy, które zgodnie z przepisami prawa 

mogą stanowić wkład niepieniężny. 

2. Wniesienie wkładu niepieniężnego w celu objęcia udziałów lub akcji w spółce poprzedza się wyceną 

wnoszonego mienia komunalnego. 

3. Wyceny nie dokonuje się, w przypadku gdy przedmiot wkładu niepieniężnego został nabyty  

na podstawie faktury lub innych dokumentów określających jego wartość bądź istnieje możliwość ustalenia 

wartości na podstawie poniesionych nakładów, a ustaleniu wartości wkładu na tych podstawach 

nie sprzeciwiają się przepisy prawa. 

4. Wniesienie wkładu niepieniężnego o wartości przekraczającej 500.000,00 zł wymaga zgody Rady 

Miejskiej w Brzegu Dolnym wyrażonej w formie uchwały. 

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Brzegu Dolnego do cofania udziałów i akcji w spółkach. 

2. Cofanie udziałów i akcji w spółkach następuje w drodze umorzenia, zgodnie z przepisami ustawy 

Kodeks spółek handlowych oraz odpowiednimi zapisami umowy (statutu) danej spółki. 

3. Cofanie udziałów i akcji w spółkach wymaga zgody Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym wyrażonej 

w formie uchwały. 

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Brzegu Dolnego do zbywania udziałów i akcji w spółkach. 
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2. Zbywanie udziałów i akcji w spółkach wymaga zgody Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym wyrażonej 

w formie uchwały. 

3. Wybór trybu zbycia udziałów i akcji należy do Burmistrza Brzegu Dolnego. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu Dolnego. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Andrzej Lech 
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