UCHWAŁA NR XXXII/435/2017
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 14 lipca 2017 r.
w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów
i akcji w spółkach prawa handlowego.
Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2016 r.
poz. 446 z poźn.
zm.),
Rada
Gminy
Szemuduchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania
i zbywania, a także umarzania udziałów lub akcji przez Gminę Szemud w spółkach kapitałowych prawa
handlowego, to jest w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i spółce akcyjnej, zwanych dalej „spółkami".
2. Wnoszenie wkładów na pokrycie obejmowanych udziałów lub akcji, jak również umarzanie i zbywanie
przez Gminę Szemud udziałów lub akcji w spółkach dokonywane będą na podstawie przepisów z dnia
15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U Nr 94, poz. 1037) oraz postanowień umów lub
statutów spółek.
§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Szemud do wnoszenia do spółek, na pokrycie obejmowanych przez
Gminę Szemud udziałów lub akcji:
a) wkładów pieniężnych, w granicach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Szemud na dany rok
budżetowy;
b) wkładów niepieniężnych (rzeczowych) w postaci:
- praw rzeczowych obejmujących prawo własności nieruchomości lub ich części, prawa własności
przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, prawa własności rzeczy ruchomych, udziału we
współwłasności ww. wymienionych, prawa użytkowania wieczystego oraz udziału w tym prawie,
- praw
- praw

obligacyjnych
majątkowych

na

obejmujących
dobrach

niematerialnych

udziały,
(np.

akcje,

majątkowych

praw

obligacje,
autorskich).

§ 3. 1. Wniesienie do spółki wkładu niepieniężnego, o którym mowa w § 2 lit. b, na pokrycie
obejmowanych udziałów lub akcji, wymaga uprzedniej wyceny wkładu, sporządzonej przez biegłego
rzeczoznawcę
posiadającego
wymagane
uprawnienia
w zakresie
wyceny
majątku.
2. Wyceny, o której mowa w ust. 1 nie dokonuje się w przypadku, gdy majątek będący przedmiotem
wkładu został nabyty na podstawie faktur lub innych dokumentów potwierdzających jego wartość bezpośrednio
przed wniesieniem aportu, bądź istnieje możliwość ustalenia jego wartości na podstawie poniesionych
nakładów (wartość księgowa).
§ 4. Gmina Szemud może obejmować udziały lub akcje w spółkach już istniejących, do których przystępuje
albo spółkach zawiązywanych przez Gminę Szemud.
§ 5. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Szemud do wycofywania udziałów i akcji w spółkach.
2. Wycofanie udziałów i akcji przez Gminę nastąpi wyłącznie w drodze ich umorzenia.
§ 6. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Szemud do zbywania udziałów i akcji w spółkach.
2. Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części udziałów lub akcji w spółce dokonuje się analizy
mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej i ekonomicznej majątku spółki oraz stanu i perspektyw jej rozwoju.
3. Udziały i akcje mogą być zbywane w jednym z publicznych trybów przewidzianych w powszechnie
obowiązujących przepisach prawa.
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§ 7. Do wykonania czynności, wskazanych w § 2-6 uchwały, Wójt Gminy Szemud obowiązany jest
uzyskać zgodę Rady Gminy Szemud w drodze odrębnej uchwały.
§ 8. 1. Wykonanie

uchwały

powierza

się
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2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Aleksandra Perz
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