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UCHWAŁA   NR XVIII/ 96  /2012 

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. 

Z DNIA 29 MARCA 2012 ROKU 
 

 

w sprawie: określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów lub akcji  

 w spółkach  prawa handlowego przez Burmistrza Borku Wlkp. 

 

  

                     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „g” ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. 

zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje: 

  

 

§ 1.1. Określa się szczegółowe  zasady wnoszenia wkładów pieniężnych lub 

niepieniężnych na pokrycie obejmowanych udziałów lub akcji, a także cofania  

i zbywania przez Gminę Borek Wielkopolski udziałów lub akcji w spółkach 

kapitałowych prawa handlowego. 

2.Wnoszenie wkładów na pokrycie obejmowanych udziałów lub akcji, jak 

również cofanie i zbywanie przez Gminę Borek Wielkopolski udziałów lub akcji 

w spółkach dokonywane jest z zachowaniem zasad celowości i gospodarności, 

przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia realizacji zadań Gminy Borek 

Wielkopolski. 

 

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Borku Wlkp. do wnoszenia do spółek, na 

pokrycie obejmowanych przez Gminę Borek Wielkopolski udziałów lub akcji: 

1) wkładów pieniężnych, w granicach kwot przewidzianych na ten cel  

w budżecie Gminy Borek Wielkopolski na dany rok budżetowy, 

2) wkładów niepieniężnych, a w szczególności prawa własności i innych praw 

rzeczowych do nieruchomości lub rzeczy ruchomych, zbywalnych praw 

obligacyjnych oraz wszelkich innych praw majątkowych posiadających 

zdolność aportową. 

 

§ 3. 1. Wniesienie do spółki wkładu niepieniężnego w celu objęcia udziałów  

w spółkach musi być poprzedzone wyceną wnoszonego mienia komunalnego. 

Wycena ta musi być dokonana przez biegłego rzeczoznawcę posiadającego 

wymagane uprawnienia w zakresie wyceny majątku, będącego przedmiotem 

wkładu niepieniężnego. 

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, bądź istnieje możliwość ustalenia 

jego wartości na podstawie poniesionych nakładów.  
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§ 4. Gmina Borek  Wielkopolski może obejmować udziały lub akcje w spółkach 

już istniejących, do których przystępuje oraz w spółkach tworzonych  

i współtworzonych przez Gminę. 

 

§ 5.1. Upoważnia się Burmistrza Borku Wlkp. do cofania i zbywania udziałów 

lub akcji w spółkach z udziałem Gminy Borek Wielkopolski. 

2. Cofanie udziałów lub akcji w spółkach z udziałem Gminy Borek 

Wielkopolski następuje poprzez ich umorzenie, zgodnie z przepisami Kodeksu 

spółek handlowych. 

3.Zbycie udziałów lub akcji  następuje w trybie: 

1) oferty ogłoszonej publicznie, 

2) przetargu publicznego, 

3) negocjacji podjętych na podstawie  publicznego zaproszenia.  

4.Wyboru trybu zbycia udziałów lub akcji dokonuje Burmistrz Borku Wlkp. 

 

§ 6.Przed zaoferowaniem do zbycia udziałów lub akcji dokonuje się analizy 

mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej  i ekonomicznej majątku spółki oraz 

stanu  i perspektyw jej rozwoju.  

 

§ 7. O wnoszeniu wkładów na pokrycie obejmowanych udziałów lub akcji, 

cofaniu i zbywaniu udziałów lub akcji decyduje, z zastrzeżeniem § 8, Burmistrz 

Borku Wlkp. 

 

§ 8. Objęcie, cofanie albo zbycie udziałów lub akcji wymaga uprzednio 

uzyskania przez Burmistrza Borku Wlkp.  zgody Rady Miejskiej. 

 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp. 

 

§10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opracowała; 

Mirosława Kozłowska 
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Uzasadnienie 

do uchwały NR XVIII/ 96  /2012 

Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 marca 2012 

 
 

w sprawie : określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów Gminy Borek Wlkp. w spółkach prawa  

handlowego przez Burmistrza 
  

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt. 9 lit. g) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do 

wyłącznej właściwości rady należy określenie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w 
spółkach prawa handlowego. 

Uchwała nie wywołuje skutków finansowych.. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 


