
 

 

UCHWAŁA NR XLIII/50/2018 

RADY GMINY MSZANA 

z dnia 18 października 2018 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit."g", art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. 2018, poz. 994), art. 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej  

(t.j. Dz. U. 2017, poz. 827) oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji  

(t.j. Dz. U. 2015, poz. 747 ze zmianami) 

Rada Gminy Mszana  

uchwala: 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1. spółce - należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, 

2. udziałach - należy przez to rozumieć udziały lub akcje w spółce, 

3. wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Mszana, 

4. gminie - należy przez to rozumieć Gminę Mszana, 

5. radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Mszana. 

§ 2. Uchwała określa zasady: 

1. wnoszenia wkładów w celu objęcia udziałów w spółkach, 

2. cofania udziałów w spółkach, 

3. zbywania udziałów w spółkach. 

§ 3. 1.  Ustala się następujące zasady wnoszenia wkładów do spółek: 

1) upoważnia się Wójta do wnoszenia do spółek wkładów pieniężnych w zamian za obejmowane udziały 

w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie gminy na dany rok, 

2) upoważnia się Wójta do wnoszenia do spółek wkładów niepieniężnych (aporty) w postaci mienia gminy 

w zamian za obejmowane udziały. 

2. Wniesienie wkładu niepieniężnego dokonuje się w wysokości kosztów jego realizacji bądź na podstawie 

wyceny wnoszonego mienia komunalnego określonej przez rzeczoznawcę posiadającego uprawnienia do 

wyceny majątku będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego. 

§ 4. 1.  Upoważnia się Wójta do cofania i zbywania udziałów będących własnością gminy w spółkach. 
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2. Cofanie udziałów w spółkach z udziałem gminy następuje poprzez ich umorzenie zgodnie z przepisami 

kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami aktu założycielskiego (umowy lub statutu) spółki, której 

udziały podlegają umorzeniu. 

3. Udziały przed zbyciem podlegają wycenie przez uprawniony podmiot w celu ustalenia ceny zbycia. 

4. Zbycie udziałów dokonywane jest w trybie: 

1) oferty ogłoszonej publicznie, 

2) przetargu publicznego, 

3) negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. 

5. Upoważnia się Wójta do wyboru jednego z trybów przewidzianych w ust. 4. 

6. Zastosowanie przez Wójta innego trybu, niż określony w ust. 4 wymaga zgody Rady. 

7. Tryb zbycia udziałów powinien być stosowany z uwzględnieniem postanowień aktu założycielskiego 

(umowy lub statutu) spółki, której udziały podlegają zbyciu. 

§ 5. O każdym dokonanym wniesieniu wkładu, cofnięciu lub zbyciu udziałów Wójt informuje Radę na sesji 

następującej po dokonaniu takiej czynności. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Mszana 

 

 

mgr inż. Andrzej Kaperczak 
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