
UCHWAŁA NR XXXVIII/274/17
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania oraz nabywania
i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Byczyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 g) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się zasady wnoszenia wkładów i obejmowania oraz nabywania i zbywania 
udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Byczyna.

2. Wnoszenie wkładów na pokrycie obejmowanych udziałów lub akcji, jak również ich nabywanie 
i zbywanie przez Gminę Byczyna dokonywane jest z zachowaniem zasad celowości i gospodarności, 
z uwzględnieniem zapewnienia realizacji zadań Gminy.

§ 2.  Obejmowanie udziałów lub akcji przez Gminę Byczyna odbywa się poprzez ich pokrycie:

1) wkładem pieniężnym – w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy na dany rok 
budżetowy lub w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy;

2) Wkładem niepieniężnym (aportem), w tym w szczególności: prawem własności lub innymi 
prawami rzeczowymi do nieruchomości lub do rzeczy ruchomych oraz wszelkimi innymi prawami 
majątkowymi posiadającymi zdolność aportową.

§ 3.  Upoważnia się Burmistrza Byczyny do:

1) Wnoszenia wkładów i obejmowania nowo utworzonych udziałów lub akcji w podwyższonym 
kapitale zakładowym spółek prawa handlowego, w których Gmina Byczyna jest udziałowcem lub 
akcjonariuszem z zastrzeżeniem § 4 pkt 3;

2) Nabywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego, w których Gmina Byczyna jest 
udziałowcem lub akcjonariuszem od innego wspólnika lub akcjonariusza.

§ 4.  Zgody Rady Miejskiej w Byczynie wymaga:

1) Wnoszenie wkładów i obejmowanie udziałów lub akcji w nowo utworzonych spółkach prawa 
handlowego;

2) Wnoszenie wkładów i obejmowanie lub nabywanie udziałów lub akcji w istniejących spółkach 
prawa handlowego, których Gmina Byczyna nie jest udziałowcem lub akcjonariuszem.

3) Wnoszenie wkładów niepieniężnych w postaci własności lub innych praw rzeczowych na 
nieruchomości.

§ 5. 1. Wnoszenie wkładu niepieniężnego (aportu) musi być poprzedzone wyceną majątku.

2. Nabywanie udziałów lub akcji spółek prawa handlowego obejmuje wszystkie czynności 
cywilnoprawne mające na celu ich nabycie.

§ 6. 1. Zbywanie udziałów lub akcji oraz ich umarzanie w spółkach prawa handlowego, w których 
Gmina Byczyna jest udziałowcem lub akcjonariuszem, następuje na zasadach wynikających 
z przepisów powszechnie obowiązujących.

2. Zbywanie udziałów lub akcji oraz ich umarzanie w spółkach prawa handlowego, w których 
Gmina Byczyna jest udziałowcem lub akcjonariuszem, dokonuje Burmistrz Byczyny po podjęciu 
uchwały, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Zbywanie udziałów lub akcji oraz umarzanie w spółkach prawa handlowego wymaga zgody 
Rady Miejskiej w Byczynie, jeśli w wyniku zbycia akcji lub udziałów nastąpi wystąpienie Gminy 
Byczyna ze spółki prawa handlowego albo obniżenie do lub poniżej 50% kapitału zakładowego spółki 
liczby udziałów lub akcji, których właścicielem jest Gmina Byczyna lub obniżenie do lub poniżej 50% 
liczby głosów posiadanych przez Gminę Byczyna, które mogą być oddane na walnym zgromadzeniu 
lub zgromadzeniu wspólników spółki.
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§ 7.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 8.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Byczynie

Adam Radom
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