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Uchwała Nr IV/28/07
Rady Miejskiej w Przemkowie
z dnia 20 lutego 2007 r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez
Burmistrza Gminy i Miasta Przemków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „g” oraz art. 40 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) 1 Rada Miejska
w Przemkowie uchwala co następuje :
§1
Wnoszenie wkładów pienięŜnych celem pokrycia kapitału zakładowego i objęcia z tego tytułu
udziałów lub akcji w spółkach z udziałem Gminy Przemków moŜe być dokonywane w ramach
kwot przewidzianych na ten cel w budŜecie Gminy Przemków.
§ 2.
Wnoszenie wkładów niepienięŜnych, celem pokrycia kapitału zakładowego i objęcia z tego
tytułu udziałów lub akcji w spółkach z udziałem Gminy Przemków o wartości większej niŜ 100
tys. zł w ciągu roku wymaga uzyskania pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej. Brak opinii komisji w terminie 30 dni od dnia złoŜenia wniosku przez Burmistrza
jest równoznaczny z akceptacją wniosku i nie stanowi przeszkody do wniesienia wkładów oraz
objęcia udziałów.
§ 3.
1. Zbywanie udziałów lub akcji naleŜących do Gminy Przemków następuje w trybie oferty
ogłoszonej publicznie, przetargu publicznym lub rokowaniach podjętych na podstawie
publicznego ogłoszenia. Oferta zbycia udziałów lub akcji i projekt umowy zbycia udziałów
wymaga pozytywnej opinii Rady Miejskiej.
2. Zbywanie udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych w których Gmina Przemków posiada
udziały lub akcje o wartości nominalnej do 10 tys. zł następuje w sposób wskazany w statucie
lub umowie spółki w trybie wybranym przez Burmistrza Gminy i Miasta Przemków.
3. Cofanie udziałów lub akcji naleŜących do Gminy Przemków następuje poprzez ich umorzenie
zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Burmistrz dokonuje cofnięcia udziałów
lub akcji po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Przemków.
§ 5.
Uchwała wchodzi w Ŝycie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Przemkowie

Jacek Janikowski
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