
 

 

UCHWAŁA NR XX/187/2020 

RADY GMINY LISKÓW 

z dnia 2 września 2020 r. 

w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z ograniczoną 

odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych przez Wójta 

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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Rada Gminy Lisków uchwala, co następuje:  

§ 1.  Ustala się zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z ograniczoną 

odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych przez Wójta. 

§ 2.  1. Upoważnia się Wójta do wnoszenia do spółek na pokrycie obejmowanych przez Gminę udziałów 

lub akcji: 

1) wkładów pieniężnych, w ramach kwot przewidzianych na ten cel w uchwale budżetowej na dany rok 

budżetowy; 

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

mogą stanowić wkład niepieniężny. 

2. Przedmiotem wkładu niepieniężnego mogą być w szczególności: 

1) prawa rzeczowe obejmujące prawo własności nieruchomości lub jej części, prawa własności części 

ruchomych, udziały we współwłasności w części ułamkowej lub łącznej, prawa użytkowania wieczystego 

oraz udziały w tych prawach, a także prawa rzeczowe ograniczone; 

2) prawa obligacyjne obejmujące udziały, akcje, obligacje i wierzytelności; 

3) prawa majątkowe na dobrach niematerialnych (np. majątkowe prawa autorskie). 

3. Wniesienie wkładu niepieniężnego powinno być poprzedzone wyceną wnoszonych praw dokonaną przez 

biegłego rzeczoznawcę posiadającego stosowne uprawnienia, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Dopuszcza się odstąpienie od wyceny, o której mowa w ust. 3, w przypadku gdy istnieje możliwość 

ustalenia wartości przedmiotu wkładu na podstawie poniesionych nakładów określonych w oparciu o posiadane 

dowody rachunkowe (wartość księgowa) lub w oparciu o posiadane dokumenty zakupu określonego prawa. 

§ 3.   Upoważnia się Wójta do nabywania udziałów i akcji w ramach kwot przewidzianych na ten cel 

w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy. 

§ 4.  Gmina może obejmować udziały lub akcje w spółkach już istniejących albo spółkach zawiązywanych 

przez Gminę. 

§ 5.  Upoważnia się Wójta do cofania (umarzania) udziałów lub akcji w spółkach zgodnie z przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień 

wynikających z dokumentacji danej spółki. 
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§ 6.  1. Upoważnia się Wójta do zbywania udziałów lub akcji w spółkach, zgodnie z przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego oraz postanowieniami wynikającymi z dokumentacji danej spółki. 

2. Zbycie udziałów lub akcji możliwe jest po uprzednim dokonaniu analizy sytuacji prawnej 

i ekonomicznej majątku danej spółki oraz stanu i perspektyw jej rozwoju. 

§ 7.  O każdym wniesieniu, cofaniu (umorzeniu) albo zbyciu udziałów i akcji Wójt informuje Radę Gminy 

na najbliższej sesji Rady następującej po wniesieniu, cofnięciu (umorzeniu) bądź zbyciu udziałów i akcji. 

Informacja zawiera dane o ilości oraz wartości wniesionych, cofniętych (umorzonych) lub zbytych udziałów 

i akcji, a także do jakiej spółki zostały wniesione, w jakiej spółce zostały cofnięte lub w jakiej spółce zostały 

zbyte. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisków. 

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

Województwa Wielkopolskiego.  

 

Przewodniczący Rady 

(-) Józef Miklas 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 7003


		2020-09-16T11:31:00+0000
	Polska
	Karina Ewa Wiśniewska
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




