
UCHWAŁA Nr XXVI/258/09 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

 

z dnia 12 marca  2009 r. 

 

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach 

prawa handlowego przez Burmistrza Namysłowa 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie 

uchwala, 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 Namysłów posiada udziały lub akcje; 

2) udziałach – należy przez to rozumieć udziały będące własnością Gminy Namysłów 

w spółce; 

3) akcjach – należy przez to rozumieć akcje będące własnością Gminy Namysłów w spółce;  

4) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Namysłów; 

5) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Namysłowa. 

 

§ 2. Ustala się następujące zasady wnoszenia udziałów i akcji: 

1) Burmistrz może wnosić wkłady pieniężne celem pokrycia podwyższonego kapitału 

zakładowego i objęcia z tego tytułu udziałów lub akcji w spółkach z udziałem Gminy, w ramach 

kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy na dany rok; 

2) Burmistrz może wnosić wkłady niepieniężne celem pokrycia podwyższonego kapitału 

zakładowego i objęcia z tego tytułu udziałów lub akcji w spółkach z udziałem Gminy, po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miejskiej w Namysłowie. 

 

§ 3. Ustala się następujące zasady zbywania udziałów i akcji - Burmistrz może zbywać udziały 

lub akcje w spółkach z udziałem Gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowo - 

Gospodarczej Rady Miejskiej w Namysłowie. 

 

§ 4. Ustala się poniższe zasady cofania udziałów i akcji: 

1) Burmistrz może cofać udziały lub akcje w spółkach z udziałem Gminy, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miejskiej w Namysłowie; 

2) cofanie udziałów lub akcji następuje poprzez ich umorzenie zgodnie z postanowieniami 

Kodeksu spółek handlowych. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

 

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

Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Jarosław Iwanyszczuk 


