
Uchwała nr XXXVI/424/2005
Rady Gminy Świdnica

z dnia 28 kwietnia 2005 r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji spółek handlowych przez Wójta
Gminy Świdnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. Zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Wójt wnosi do spółek handlowych, w zamian za obejmowane udziały lub akcje, wkłady pieniężne w

ramach kwot przewidzianych na te cele w budżecie Gminy na dany rok, po podjęciu przez Radę Gminy

odrębnej uchwały potwierdzającej celowość zamierzenia.

2. Wójt wnosi do spółek handlowych, w zamian za obejmowane udziały lub akcje, wkłady niepieniężne w

postaci nieruchomości, budowli i innych środków trwałych, po podjęciu przez Radę Gminy odrębnej

uchwały potwierdzającej celowość zamierzenia oraz wycenę wnoszonego mienia.

§ 2.1. Zbycie udziałów lub akcji odbywa się w trybie rokowań podjętych na podstawie publicznego

zaproszenia, stwierdzonych protokołem.

2. Tryb określony w ust. 1 znajduje zastosowanie, o ile nie stoi w sprzeczności z powszechnie

obowiązującymi przepisami prawa oraz umową lub statutem spółki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Malisz

- - -

Uzasadnienie
do uchwały nr XXXVI/424/2005

Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 kwietnia 2005 r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji spółek handlowych przez Wójta
Gminy Świdnica

Uchwała niniejsza została przygotowana w związku z posiadaniem przez gminę udziału w spółkach

handlowych (komunalnych) oraz potrzebą uregulowania zasad wnoszenia aportem wybudowanych przez

Gminę Świdnica sieci wodno- kanalizacyjnych, budynków oraz gruntów gminy lub wnoszenia wkładów

pieniężnych na dokapitalizowanie spółek. Uchwała określa również zasady zbywania udziałów lub akcji w

spółkach, w których gmina posiada udziały.

Projekt nie budzi zastrzeżeń: Jarosław Wasyliszyn

Sporządził: Jarosław Socha


