UCHWAŁA NR XL/219/14
RADY GMINY WRÓBLEW
z dnia 28 stycznia 2014 r.
w sprawie określenia zasad wnoszenia, wycofywania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy
Wróblew w spółkach prawa handlowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "g" Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.
poz. 594, poz. 645, poz. 1318) Rada Gminy Wróblew uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się następujące zasady wnoszenia, wycofywania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy
Wróblew w spółkach prawa handlowego.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Wróblew;
2) spółce – należy przez to rozumieć kapitałową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjną, w której
Gmina posiada udziały lub akcje;
3) udziałach – należy przez to rozumieć udziały lub akcje będące własnością Gminy w danej spółce.
§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały, wkładów
pieniężnych w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy na dany rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały, wkładów
niepieniężnych (aportów rzeczowych) w postaci ruchomości, których wartość nie przekracza 50.000 zł (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz nieruchomości, których wartość nie przekracza kwoty 100.000 zł (słownie: sto
tysięcy złotych).
3. Gmina może w szczególności obejmować udziały w spółkach utworzonych przez Gminę oraz w spółkach
już istniejących, do których przystępuje.
4. O wniesieniu udziałów do spółki decyduje Wójt Gminy w formie zarządzenia.
§ 3. Wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia udziałów w spółkach musi być poprzedzone wyceną
wnoszonego mienia komunalnego, dokonaną przez biegłego rzeczoznawcę posiadającego wymagane uprawnienia
do wyceny majątku, będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego.
§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do wycofywania udziałów w spółkach po uprzednim uzyskaniu zgody
Rady Gminy w formie odrębnej uchwały.
2. Wycofanie udziałów przez Gminę nastąpić może wyłącznie w drodze ich umorzenia, zgodnie z przepisami
ustawy Kodeks spółek handlowych.
§ 5. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zbywania udziałów w spółkach po uprzednim uzyskaniu zgody Rady
Gminy w formie odrębnej uchwały.
2. Decyzję o zbyciu udziałów Wójt Gminy podejmuje w formie zarządzenia.
3. Wszczęcie procedury zmierzającej do zbycia wszystkich udziałów w danej spółce (wyjścia ze spółki)
wymaga każdorazowo podjęcia uchwały Rady Gminy..
§ 6. 1. Udziały są zbywane w trybie:
1) oferty ogłoszonej publicznie;
2) przetargu publicznego;
3) rokowań na podstawie publicznego zaproszenia do rokowań.
2. Tryb publiczny wymaga ogłoszenia oferty publicznej, zaproszenia do przetargu publicznego lub zaproszenia
do rokowań w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.
3. Rokowania powinny dotyczyć ceny za jeden udział.
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§ 7. Wykonanie czynności związanych z wnoszeniem, wycofaniem, zbywaniem udziałów oraz przestrzeganiem
szczegółowego trybu zbywania udziałów, zobowiązań inwestycyjnych, a także czynności związanych z ochroną
interesów pracowników, powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. O każdym wniesieniu, wycofaniu albo zbyciu udziałów Wójt Gminy informuję Radę Gminy na najbliższej
sesji Rady Gminy następującej po wniesieniu, wycofaniu bądź zbyciu udziałów. Informacja powinna zawierać
dane o ilości oraz wartości wniesionych, wycofanych lub zbytych udziałów, a także do jakiej spółki zostały
wniesione, z jakiej spółki zostały wycofane lub też w jakiej spółce zostały zbyte.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wróblew.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Dawid
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