
 

 

UCHWAŁA NR XLIV/443/2013 

RADY POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH 

z dnia 27 sierpnia 2013 r. 

w sprawie 

zmian do uchwały nr LVI/509/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2010 roku 

w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów 

i akcji w spółkach prawa handlowego przez Powiat Tarnogórski 

Na podstawie: art. 12 pkt 8  lit. g) ustawy z dnia 5  czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 595), po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3  ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  

Rada Powiatu  

uchwala: 

§ 1. W uchwale nr LVI/509/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2010 roku 

§ 2 otrzymuje brzmienie:  

„§ 2. 1) Powiat Tarnogórski może zbywać udziały lub akcje posiadane w spółkach prawa handlowego. 

Zbycie udziałów lub akcji o jednorazowej wartości przekraczającej równowartość 25 000,00 € (słownie 

dwadzieścia pięć tysięcy euro) lub przekraczających 25% udziałów lub akcji w danym podmiocie, 

wymaga uprzedniej zgody Rady Powiatu Tarnogórskiego.  

2) Zbycie udziałów lub akcji winna poprzedzić analiza korzyści jakie przyniesie ta czynność.  

3) Udziały i akcje o których mowa w ust. 1  winny być zbywane z zastosowaniem trybów określonych 

w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity: Dz.U. 

z 2013 r. poz. 216).  

4) Wyboru trybu zbycia udziałów lub akcji dokonuje Zarząd Powiatu Tarnogórskiego.  

5) Ustala się, iż wysokość wyjściowej ceny zbycia udziałów i akcji nie może być niższa od wartości 

nominalnej zbywanych udziałów i akcji.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.  
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Powiatu 

 

 

Andrzej Fiała 
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