Projekt
z dnia 27 września 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 20 września 2016 r.
w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia, wycofania i zbywania udziałów lub akcji w
spółkach prawa handlowego przez Gminę i Miasto Tuliszków
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U.
z
2016
r.
poz.446)
Rada
Miejska
w
Tuliszkowie,
uchwala
co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia, cofania
lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę i Miasto Tuliszków.

i

zbywania

udziałów

§ 2. Gmina i Miasto Tuliszków może w szczególności obejmować udziały lub akcje
w spółkach już istniejących, do których przystępuje oraz w spółkach tworzonych
i współtworzonych przez Gminę.
§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków do wnoszenia
do spółek, w zamian za obejmowane udziały lub akcje, wkładów pieniężnych w ramach kwot
przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na dany rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków do wnoszenia do spółek, w zamian za
obejmowane udziały lub akcje, wkładów niepieniężnych (aportów).
3. Przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) mogą być w szczególności:
a) własność nieruchomości lub ich części, własność przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
własność rzeczy ruchomych, użytkowanie wieczyste,
b) udziały, akcje, obligacje, wierzytelności,
c) prawa majątkowe na dobrach niematerialnych: patent lub prawo do jego używania, prawo do wzoru
użytkowego,
licencje
na
korzystanie
z
wynalazku
lub
wzoru
użytkowego,
know-how, znaki towarowe, majątkowe prawa autorskie.
4. Wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia udziałów lub akcji w spółkach winno być
poprzedzone wyceną wnoszonego mienia komunalnego. Wyceny majątku będącego przedmiotem
wkładu niepieniężnego dokonuje biegły rzeczoznawca posiadający wymagane uprawnienia. Wyceny
nie dokonuje się w przypadku gdy majątek będący przedmiotem aportu został nabyty bezpośrednio
przed wniesieniem aportu na podstawie faktury potwierdzającej jej nabycie, bądź istnieje możliwość
ustalenia jego wartości na podstawie ponoszonych nakładów.
5. Zgody Rady Miejskiej w Tuliszkowie wymaga zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki,
która spowoduje utratę przez Gminę pakietu kontrolnego udziałów lub akcji.
§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków do wycofywania udziałów
lub akcji w spółkach.
2. Wycofanie udziałów lub akcji przez Gminę następuje wyłącznie w drodze ich umorzenia,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych.
3. Wycofanie udziałów lub akcji w spółkach wymaga uprzedniej zgody Rady Miejskiej
w Tuliszkowie.
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§ 5. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków do zbywania udziałów
lub akcji w spółkach, w których uczestniczy Gmina Tuliszków.
2. Zbycie udziałów lub akcji wymaga uprzedniej zgody Rady Miejskiej w Tuliszkowie.
§ 6. Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części udziałów lub akcji w spółkach dokonuje się
analizy
mającej
na
celu
ustalenie
sytuacji
prawnej
majątku
spółki,
stanu
i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa spółki, oszacowania wartości przedsiębiorstwa oraz oceny
realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska.
§ 7. O każdym wniesieniu, wycofaniu albo zbyciu udziałów lub akcji Burmistrz Gminy
i Miasta Tuliszków informuje Radę Miejską w Tuliszkowie na najbliższej sesji Rady następującej po
wniesieniu, cofnięciu bądź zbyciu udziałów lub akcji. Informacja zawiera dane o ilości oraz wartości
wniesionych, cofniętych lub zbytych udziałów lub akcji, a także do jakiej spółki zostały wniesione, w
jakiej spółce zostały cofnięte lub w jakiej spółce zostały zbyte.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Tuliszków.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tuliszkowie
Tomasz Maćkowski
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Uzasadnienie
do uchwały nr ….
z dnia 30 września 2016 r.
Przedstawiony projekt uchwały porządkuje i ujednolica zasady zbywania przez Burmistrza
Gminy i Miasta Tuliszków akcji lub
udziałów w spółkach prawa handlowego
z kapitałowym udziałem Gminy i Miasta Tuliszków uwzględniając regulacje prawne.
Projekt uchwały ma charakter ogólny. Rada Miejska w Tuliszkowie jako organ stanowiący,
określa zasady wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów
lub akcji, natomiast dokonywanie czynności w tym zakresie należy do kompetencji Burmistrza
Gminy i Miasta Tuliszków, który jest organem wykonawczym gminy i stosownie do przepisów
wykonuje
uchwały
Rady
oraz
gospodaruje
mieniem
komunalnym,
którym
są między innymi udziały lub akcje w spółkach prawa handlowego.
W związku z tym, że dotychczas Rada Miejska nie określiła zasad wnoszenia wkładów oraz
obejmowania, nabywania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach, podjęcie uchwały jest
uzasadnione. Uchwała jako akt prawa miejscowego podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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