
UCHWAŁA NR XXXIX-220-2016
RADY GMINY NĘDZA

z dnia 31 października 2016 r.

w sprawie zasad wnoszenia, cofania  i zbywania przez Wójta udziałów i akcji Gminy Nędza w spółkach 
prawa handlowego

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. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.),  art. 12 ust.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o 
gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm. ) oraz art. 4 ust 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 296 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Nędza do wnoszenia do spółek prawa handlowego, w zamian za 
obejmowane udziały i akcje, wkładów pieniężnych w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie 
Gminy Nędza na dany rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Nędza do wnoszenia do spółek prawa handlowego, w zamian za 
obejmowane udziały i akcje, wkładów niepieniężnych (aportów) w zakresie nieruchomości, a także w zakresie 
innych niż nieruchomości składników mienia komunalnego mogącego stanowić taki wkład, jeżeli jednorazowo 
wartość takiego aportu nie przekracza kwoty 100 000,00 zł. Wniesienie aportu przez Wójta Gminy Nędza w 
kwocie przekraczającej 100 000,00 zł wymaga zgody Rady Gminy Nędza.

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Nędza do wycofania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego 
po uzyskaniu zgody Rady Gminy Nędza.

2. Wycofanie udziałów i akcji następuje wyłącznie w drodze ich umorzenia, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 15 września 2000 r.  Kodeks spółek handlowych.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Nędza do zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego, po 
uzyskaniu zgody Rady Gminy Nędza.

2. Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego 
dokonuje się analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej i ekonomicznej majątku spółki, stanu i 
perspektyw jej rozwoju, oszacowania wartości oraz oceny realizacji obowiązków wynikających z tytułu 
wymagań ochrony środowiska.

§ 4. Wójt Gminy Nędza przedstawia Radzie Gminy Nędza raz w roku sprawozdanie z działalności spółek 
prawa handlowego z udziałem Gminy Nędza w terminie do dnia 31 lipca każdego roku, za rok poprzedni.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIX/135/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie zasad 
wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach handlowych przez Gminę Nędza ( Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 
r. poz 452).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza .

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Gerard Przybyła
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