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UCHWAŁA NR XXIII/130/2016
RADY GMINY TYMBARK
z dnia 20 października 2016 roku
w sprawie: określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy
Tymbark.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Gminy Tymbark uchwala, co następuje:

roku

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Tymbark,
2) wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Tymbark,
3) spółce - należy przez to rozumieć spółkę prawa handlowego z udziałem Gminy Tymbark.
§ 2. 1. Upoważnia się wójta do :
1) wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały lub akcje, wkładów pieniężnych w ramach kwot
zaplanowanych na ten cel w budżecie gminy na dany rok budżetowy,
2) wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały lub akcje, wkładów niepieniężnych.
2. Wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia udziałów lub akcji musi być poprzedzone dokonaniem
wyceny wkładu.
3. Wniesienie wkładu niepieniężnego o wartości przekraczającej 50 000 zł w danym roku budżetowym
wymaga uprzedniej zgody rady.
§ 3. 1. Upoważnia się wójta do cofania udziałów lub akcji w spółkach.
2. Cofanie udziałów lub akcji w spółce następuje poprzez ich umorzenie zgodnie z przepisami kodeksu spółek
handlowych i umowa spółki, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Umorzenie udziałów lub akcji w spółce o wartości przewyższającej kwotę 50 000 zł. wymaga uprzedniej
zgody rady.
§ 4. 1. Upoważnia się wójta do zbywania udziałów lub akcji w spółkach po uzyskaniu uprzedniej zgody rady.
2. Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części akcji lub udziałów wójt dokonuje lub zleca dokonanie
analizy mającej na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki, w szczególności ustalenie sytuacji
prawnej majątku spółki.
3. Zbywanie udziałów lub akcji następuje w trybie określonym przez przepisy ustawy o komercjalizacji i
prywatyzacji.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tymbark.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
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