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UCHWAŁA NR XLI /490 /10
RADY POWIATU W PILE

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji 
spółek prawa handlowego 

Na podstawie art.12 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2001 
r. nr 142 , poz. 1592, z późn.zm. ), w związku z art. 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 
(Dz.U. Nr 9, poz. 43 z późn. zm), uchwala się co następuje: 

§ 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Pile do wnoszenia do spółek prawa handlowego: 

1)wkładów pieniężnych w wysokości kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Powiatu Pilskiego na dany rok 
kalendarzowy, 

2)wszelkich aportów rzeczowych stanowiących własność Powiatu Pilskiego, wskazanych przez Radę Powiatu 
i mogących zgodnie z przepisami prawa stanowić wkłady niepieniężne po uprzednim określeniu przez 
rzeczoznawcę majątkowego ich wartości, - w zamian za objęcie udziałów i akcji w tych spółkach, 

3)dopłat na zasadach określonych w pkt 1. 

§ 2. 1. Zbycie udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego będących własnością Powiatu Pilskiego wymaga 
zgody Rady Powiatu w Pile w formie uchwały. 

2. Zbycie odbywa się w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia do rokowań 
w których Zarząd Powiatu w Pile powinien w szczególności uwzględnić: 

1)cenę udziału, 

2)sposób zapłaty, 

3)zobowiązania inwestycyjne nabywcy, 

4)zobowiązania socjalne. 

3. Zbycie udziałów wymaga wyceny ich wartości. W wycenie winna zostać uwzględniona aktualna sytuacja 
prawna spółki, wartość i stan jej majątku oraz perspektywy jej rozwoju. 

§ 3. Ustala się, że zgody Rady Powiatu w Pile wymaga również odpłatne nabycie udziałów i akcji w spółkach 
prawa handlowego, z uwzględnieniem zasad postępowania określonych w § 2 ust. 3 . 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pile. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 
 

Przewodniczący Rady 

Mirosław Mantaj


